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ESAS NO : 20041499 
KARAR NO : 200411489 
T A R ~ H ~  : 29.01.2004 

vanln konusuz 

Ir eylem olup, karg~ tarafa 
ulagt~ktan sonra tek tarafl~ olarak geri al~nmas~ miimkijn degildir. Davac~ 
taral~ndan temyiz incelenmesine konu ige iade ve tazminat davas~ a ~ ~ l d ~ k t a n  
sonra daval~ isveren taraf~ndan davac~n~n ise davet edilmesi yeni bir hizmet akdi 
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iqin icap niteliginde bulunmaktadlr. Bu davet feshi ortadan kald~rmaz. Bu neden- 
le dava gartla:lnin kalmadltj~n~ kabul ederek davan~n reddedilmesi hatalldl r. 
Davall igveren davaclnln hizmet akdinin feshi yaz~s~nda geqerli bir neden de 
gostermediginden davaclnln davaslnin kabulu gerekirken yazill gekilde red- 
dedilmesi hatalldir. Bu nedenle mahkeme kararln~n bozularak ortadan 
kaldlrllmas~, 4857 say111 Kanunun 2013 maddesi geregince agagidaki kararin 
verilmesi gerektitji kanisina varrlmrgtir. 

SONUC : Yukarida aqiklanan nedenlerle, 

I. Gebze lg Mahkemesinin 23.1 0.2003 gun 20031593 Esas 953 karar say111 
karar~n~n bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davacin~n davaslnln kabulune, feshin geqersizligine ve ige iadesine, 

3. Karar'in kesinlegmesinden itibaren yasal suresi iqinde muracaati halinde 
dort ayl geqmemek uzere ucret ve diger haklarinln davac~ya verilmesi 
gerektiginin belirlenmesine, 

4. Davaci taraflndan suresi iqinde bagvurulmasl ve ige baglat~lmamasl 
halinde dort aylik ucreti tutar~nda tazminat odenrnesi gerektiginin belirlenme- 
sine, 

5. Davacl taraflndan yat~r~lan ..................... TL nisbi harqtan ............. TL 
harq duguldugunde kalan ..................... TL harcln istek halinde davaclya iade- 
sine, 

6. Davaci tarafindan yapilan .............. TL. Mahkeme masrafi ile ............. TL. 
vekalet ucretinin davalldan allnip davac~ya verilmesine, pegin allnan temyiz 
harclnln istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirligiyle 29.1.2004 tari- 
hinde karar verildi. 



T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK D A ~ R E S ~  
ESAS NO : 2003122636 
KARAR NO : 2004/534 
T A R ~ H ~  : 22.01.2004 

I KARAR ~ Z E T ~ :  AKT~N FESH~ - CEZA~ $ART 

Tasarruf mevduat~ sigorta fonuna devredilen bankanln personelinin 
hizmet aktinin feshi, ifa imkans~zl~g~ sebebiyle ge~erl i  bir fesihtir. 
Personele cezai $art bedeli odenmez. 

DAVA : Davacl, cezai gart alacaglnln odetilmesine karar verilmesini iste- 
migtir. 

Yerel mahkeme, istegi klsmen hukum altrna almlgtlr. 

Hukum suresi i~ inde davalr ......... Bankas1 TAS.ile davacl avukatl taraflndan 
temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi konugulup dugunuldu: 

I YARGITAY KARARI I 
1. Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle kararln dayandlgl kanuni gerektiri- 

ci sebeplere gore, davaclnrn temyiz itirazlarl yerinde degildir. 

I Davallnln tenlyiz itirazlarlna gelince; I 
Davacr dava dilek~esinde daval~ Banka ile yaptrg~ suresi belirli hizmet 

aktinin suresinden once feshedildiginden soz ederek, hizmet aktinde belirtilen 
cezai gart isteginde bulunmugtur. 

Mahkemece istek krsmen hukum altlna allnmlg, karar taraf vekillerince 
temyiz edilmigtir. 

Davacrnrn davall ......... Bankas1 ile yaptrgl hizmet akdi 3.2.2000 baglangq 
3.2.2002 bitig surelidir. 

Anllan sozlegmer~in 5. maddesinin b. f~kraslnda; "i~veren sozlegmenin 
yururluk suresi dahilinde 1475 say111 lg Kanunu'nun 17. maddesi dlglnda veya 
hakslz nedenlerle personelin gorevine tek tarafll olarak son vermesi halinde per- 
sonele ayrlldlgl tarihteki ayllk brut ucretinin u~ aylrk toplam tutarlnda cezai gartl 
nakten ve def'aten odemekle yukumludur ..." ifadeleri bulunmaktadlr. 
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Tasfiye halinde bulunan daval~ Banka davac~n~n hizmet akdini 1475 say111 Igi 
Kanununun 13. maddesi geregince krdem ve ihbar tazminatlar~ pegiin verilmek 
suretiyle 31 .I .2002 tarihi itibarryla fesh edilmistir. 

I 15 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yer alan Bankacrl~k Duzenleme ve ' Denetleme Kurulunun 198 say111 karar~nda; "Mali Bunyesindeki olumsuzluklar~n 
I giderilmesini teminen 4389 say111 Bankalar Kanununun 14. maddesinin (2) 

numaralr frkrasl kapsamlnda alrnmas~ istenen tedbirleri almayan, kaynaklar~n~ 
bankanrn emin bir giekilde ~alrgimaslnr tehlikeye dijgurecek sekilde hissedar- 
lar~nln olusturdugu sermaye grubuna aktaran, zararl ozkaynaktan agiarak 
yabanc~ kaynaklara sirayet eden, mali bunyesindeki zafiyet taahhutlerini 
kargillayamayacak boyutlara ulasan ve faaliyetlerine bu haliyle devamr mevduat 
sahiplerinin haklar~n~ ve mali sistemin guven ve istikrarlnl tehlikeye duguren ...... 
Bankas1 TA$.ni temettu h a r i ~  ortakl~k haklar~ ile yonetim ve denetimin 4389 
say111 Bankalar Kanununun 14. maddesinin (3) ve (4) numarall f~kralar~na isti- 
naden Tasarruf Mevduat~ Sigorta Fonuna devredildigi belirtilmektedir. 

1475 say111 lgi Kanunu doneminde yap~lan bildirimli fesihlerde (feshi ihbar) 
kural olarak hakl~ neden aranmaz. Bu nedenle toplu ig sozlegimelerine isqiyi 
haks~z fesihten koruyan; baska bir antal~mla is guvencesi amacl guden hukiim- 
ler konmustur. 

Dairemizce, feshi slnlrslz ortadan kaldlrlcr baz~ toplu igi sozlegimeleri duzen- 
lemelerine kary ge~erli sebeplmakul sebep kavramlarl gelistirilmiqtir. 

Buna gore; isyerindeki ekonomik kriz, ham madde srk~nt~sr yen; teknoloji- 
lerin uygulanmasr, igi~inin yetersizligi gibi durumlardaki fesihlerde feshi ge~erl i  
sebep olarak nitelendiriyor, krdem ve ihbar tazminatlarrnrn verilmesi kabul edili- 
yor; ancak, cezai sart hiikumlerine ge~erlilik tan~nmryordu. 

Dairernizin anrlan uygulamasr daha sonra qrkarllan 4773 say111 Kanunla 
getirilen igguvencesi hukumleri ve 4857 say111 yeni 19 Kanununda ise iade 
kavram~ ile birlikte yasal statiiye kavugiturulmu~tur. 

0te yandan Borqlar Kanununun 117. rnaddesi geregince de aynl sonuca 
varrlmaktad~r. 

Eger sozlesmenin kurulmaslndan sonra ortaya pkan ifa irnkans~zl~g~; doga 
olaylar~, kamu makamlar~nln engellemeleri veya u~unci i  kigiinin eylemleri gibi 
onceden kestirilemeyecek, a.ylamayacak zorlay~cl nedenlerle ger~eklesrnigse 
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borglu "normun koruma amacl" d191nda kalan boylesine "atipik bir rizikodan" 
sorumlu tutulamaz. Borglu ifas1 irnkans~zla?ml? borcundan kurtulmu? olur 
(Borglar Hukuku, Genel Bolijm, Serozon Rona, ifa Engelleri haks~z 
Zenginle?me, C. Ill, istanbul 1998, s 137, 138) 

Somut olayda daval~ Banka tasfiye halindedir. Tasarruf Mevduatl Sigorta 
Fonuna devredilmi3tir. 19 hukuku ag~s~ndan fesih sebebi gegerlidir. Borglar 
Hukuku ag~srndan da i9ginin hizmet aktinin devam~nda BK'nun 11 7. maddesi 
geregi ifa engeli bulunmaktadlr. Boyle olunca ceza ?art isteminin reddi gerekir. 
Aksi du9unceyle istegin kabulune dair verilen kararln bu nedenle bozulmasl 
gerekmi9tir. 

SONUC : Temyiz olunan kararln yukarlda yazlll sebepten BOZULMASINA, 
pe$n allnan temyiz harc~n~n istek halinde ilgiliye iadesine, 22.1.2004 gununde 
oybirligiyle karar verildi. 
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T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK DA~RES~ 
ESAS NO : 20031231 59 
KARAR NO : 200411 41 8 
T A R ~ H ~  : 29.01.2004 

KARAR OZET~: GECERLI SEBEPLE FESIH 

Karnu kuruluqundaki biitqe yetersizligi, iqqi fazlallgl, rnaliyetlerin yiik- 
sek oluqu gibi ekonornik nedenlerle 53 yaqlnl doldurrnuq ve erneklilik 
hakkinl kazanrnlq iqqilerin iq sozleqrnelerini feshetrne yoluna gidilerek 
genel bir uygularna yapllrnlqtlr. Ayrlca karnu kururnlarlnda ihtiyaqtan fazla 
iqqi qaliqt~rildigi da bilinen bir ger~ek oldugundan, yapllan feshin geqerli 
sebebe dayand~g~ kabul edilrnelidir. 

DAVA : Davacl, feshin ge~ersizligine ve ige iadesine karar verilmesini iste- 
migtir. 

Yerel mahkeme, davay~ kabul etmi~tir. 

Hukum suresi i~inde davall avukatl taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya 
incelendi, geregi konugulup dugunuldu: 

YARGITAY KARARI 

Davac~ ig~i ,  ig sozlegmesinin ge~erli bir neden olmadan feshedildigini 
belirterek feshin ge~ersizligi ile ige iadesine ve buna bag11 tazminata karar ver- 
ilmesini istemigtir. 

Davall igveren, kendi but~elerinin yat~r~m but~esi i~erisindeki paylnln 
giderek azalmlg olmasl, inga edilerek igletmeye aplan sulamalarln % 88 
oraninda faydalananlara devredilmig olmasl, ig Makinalarlnln eski ve ekonomik 
omrunu bitirmig olmalan, emanet i~lerin maliyetlerinin yuksek olmasl nedeniyle 
onceki ylllara oranla uygulamanin azalmasl mevcut i g ~ i  sayllarlnln ihtiya~tan 
fazla olmaslnln ig verimini azalt~p maliyeti artlrmasl gibi nedenlerle kurulugun 
yeniden yap~land~rilrnas~n~n gundeme geldioini, bu ama~la mevcut ig~ilerinden 
ilk etapta 53 yaglnl doldurmug ve emeklilik hakklnl kazanmlg olanlardan baglan- 
mak uzere 1475 Say111 ig Kanununa 4773 Say111 Yasa ile eklenen 1 3/A ve deoigik 
24. maddesi hukumlerine uygun olarak hizmet akitleririin ihbar ve k~dem tazmi- 
natlari odenmek suretiyle 20.6.2003 tarihi itibarlyla feshedildigini belirterek 
davanln reddine karar verilmesi isteginde bulunmugtur. 
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Mahkemece toplu igten rykarma iglemi ger~ekle~tirilmeden once igverenden 
beklenen tedbirlerin uygulanmad~g~ igten rykarilan ig~ilerin Sallgtiklar~ bolum, 
unvan, meslek ve ig gruplar~ aylrlmlnln yapllmad~g~, fazla ~ a l ~ g m a  uygula- 
malarrnln kald~rllmadrg~, ge~ic i  ve mevsimlik ig~ilerin ~a l~g t~r~ lma la r~na son veril- 
erek ~ o z u m  arama yollarlnln denenmeden kadrolu ig~ilerin toplu igten q~karma 
yolu ile ig sozlegmelerinin feshedildigi, sonu$ itibar~yla daval~ igverenin ige iade 
hukumlerinin uygulanmasln~ engellemek amacryla hareket ettigi gerek~esi ile 
istek dogrultusunda davanln kabulune karar verilmigtir. 

Dosya i~erigine gore daval~ idarece 53 yaglnl dolduran ve emeklilik hakklnl 
kazanan toplam 204 igqinin igine aynr nedenle son verildigi, boylece fesih bildiri- 
minin y a p ~ l d ~ g ~  tarih itibar~yla yururlukte bulunan 1475 Say111 ig Kanununun 4773 
Say111 yasa ile degigik 24. maddesi uyarlnca "Toplu igten Qkarma" sozkonusu 
oldugu anlagllmaktad~r. 

Daval~ kamu kurulugu b u t ~ e  yetersizligi, i g ~ i  fazlal~g~, maliyetlerin yuksek 
olugu gibi ekonomik nedenlerle 53 yaglnr doldurmug ve emeklilik hakkrn~ 
kazanmlg ig~ilerin ig sozlegmelerini feshetme yoluna giderek genel bir uygulama 
yapm19tlr. igten qkarllan i ~ ~ i l e r i n  yerine yeni i g ~ i  al~ndlgr da iddia ve ispat edil- 
mig olmad~glndan ve kamu kurumlarlnda ihtiya~tan fazla i g ~ i  $aligtlrlld~g~ da bili- 
nen bir ger~ek oldugundan fesih i ~ i n  ge~erl i  sebep bulundugu kabul edilmelidir. 

Mevcut olgulara gore ig sozlegmesinin ge~erl i  nedenle feshedildigi kabul 
edilerek davanln reddine karar verilmesi gerekirken yazll~ gekilde davanln kabu- 
lune karar verilmig olmasi hatall olup kararln bozularak ortadan kaldlrllmaslna 
ve davanln reddine karar vermek gerekmigtir. 

SONUG : Aqklanan nedenlerle, 

1. Yerel mahkeme kararlnln bozularak ortadan kaldlrllmasrna, 

2. Davanln reddine, 

3. H a r ~  pegin allnd~glndan yeniden allnmaslna yer olmad~glna, 

4. Daval~ tarafrndan yap~lan .............. TL. mahkeme masraf~ ile .............. TL. 
vekalet ucretinin davac~dan alln~p daval~ya verilmesine, pegin allnan temyiz 
harclnln istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 29.1.2004 gununde oybirligi 
ile karar verildi. 
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mas1 yapllanlar ile bagka yerlerde surekli veya geqici olarak gorevlendirilenlere, 
harclrah talep etmediklerine iligkin yazlll beyanda bulunmalarl halinde, 6245 
say111 Harclrah Kanununda veya ozel mevzuatlarlnda bu atama veya 
gorevlendirmeler iqin ongorulen harclrah odenmez ..." denilmektedir. 

ilgili yasanln bu maddesiyle Harclrah Kanunu hukumlerine yeni bir degigiklik 
getirilmig olmaktadlr. Davaclnln atama ve nakil iglerr~leri 2002 ylllnda yap~ldlg~na 
gore davaclya 2002 y111 Mali Butqe Kanununun ilgili hukmu geregince odeme 
yapllmasl mumkun degildir. Bu nedenle davacr isteginin reddi gerekirken kabulu 
hatall oldugundan kararln bozulmasl gerekmigtir. 

SONUC : Temyiz olunan kararrn yukarlda yazllr sebepten BOZULMASINA, 
pegin allnan temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 10.2.2004 gununde 
oybirligi ile karar verildi. 
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T.C. 
YARGlTAY 

9. HUKUK DAIRES~ 
ESAS NO : 200411389 
KARAR NO : 200414190 
T A R ~ H ~  : 04.03.2004 

KARAR OZET~: FESH~N GEGERL~LIG~ 

igqinin asli gorevini yapmayacagln~ bildirmesi, igverenin ihtar 
niteligindeki yaz~slndan sonra rapor almasi ve igvereni bilgilendirmesi 
gereken konularda geq bilgilendirmesi, savunma istendiginde de raporunu 
ibraz etmesi, 4857 say111 kanun uyarlnca ig~inin davran~g~ndan kay- 
naklanan geqerli bir fesih sebebidir. 

DAVA : Davac~, ige iadesine karar verilmesini istemigtir. 

Yerel mahkeme, istegi krsmen hukum altlna almlgtrr. 

Hukijm suresi i~inde daval~ avukat~ tarafrndan temyiz edilmig olmakla dosya 
incelendi, geregi konugulup du$unuldu: 

YARGlTAY KARARI 

Davac~, ig sozlegmesinin 4857 say111 I$ Yasas~n~n 18. maddesinde say~lan 
ge~erli nedenler olmadan feshedildigini belirterek, feshin gegersizligini ve i$e 
iadesine karar verilmesini talep etmigtir. 

Davalr feshin ge~erli sebebe dayandrglnr ve davanln reddini savunmu$ur. 

Mahkemece feshin ge~ersizligine karar verilmigtir. 

Dosyadaki bilgi ve belgelere gore; 

Turkiyenin say111 universitelerinden mezun olup bunun d~grnda yine ulkenin 
saygln kurulu$lar~ndan ve yurtd~g~nda son olarak da daval~n~n ucretini 
karglladltj~ bir seminer sonucu a l d ~ g ~  31.5.2002 tarihli Kalite Yonetimi seminer 
belgesi gibi 15 den fazla sertifikas~ bulunan davac~n~n, yine 356 ~ a l ~ g a n ~ ,  IS0 
9001 kalite belgesi ve ayrlca uluslar aras~ kalite belgesi bulunan daval~ igyerinde 
kalite guvence gefi olarak GalrgtrSj~, 

Daval~ yanca ibraz edilen Organizasyon El Kitabrn~n eoitim baglrkl~ B ben- 
dine gore, davac~nln kalite konular~nda grup personeline ve diger bolum 
~allqanlar~na egitim vermekle yukiimlii oldutju, esasen daha oncede tek bagma 
dahi aynl 9ekilde egitimler verdigi, 







K~sa Cal~gma ve K~sa Cal~gma ~denegine iligkin Yonetmelik 
(Resmi Gazete 31.03.200412541 9) 

B ~ R ~ I V C ~  BOLUM 
Amaq, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar 

A m a ~  ve Kapsam 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacr, 4857 sayrlr ig Kanununa tabi igyerinde genel 
ekonomik kriz veya zorlaylcl nedenlerle, haftal~k qalrgma sijrelerini geqici olarak 
onernli olqude azaltan veya faaliyetini tamamen veya klsmen geqici olarak durduran 
igverenin, talebinin uygunlugunun Bakanllkqa tespiti ile igqilere klsa qalrgma odenegi 
odenmesine iligkin usul ve esaslarl duzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 lg Kanununun 65 inci 
maddesine dayanllarak hazlrlanmlgtrr. 

Madde 3 - Bu Yonetmeligin uygulanmasl baklmrndan; 

Bakanll k; Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl~g~n~, 
Kurum: Turkiye ig Kurumunu, 
Kurum birimi: Turkiye lg Kurumunun il ve ilqelerde kurulu birimlerini, 

Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararasl ekonomide ortaya qlkan olaylarln, 
ulke ekonomisi ve dolaylsryla igyerini ciddi anlamda etkileyip sarstlgl durumlarl, 

Zorlayrc~ sebepler: igverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, once- 
den kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, 
drgsal etkilerden ileri gelen, geqici olarak qal~gma suresinin azaltllmasl ve faaliyetin 
tamamen veya k~smen durdurulmasr ile sonuqlanan deprem, yangln, su baskrnl, sal- 
grn hastallk, seferberlik ve benzeri nedenleri, 

Klsa qallgma: En az dort hafta en fazla ijq ay sureyle igyerinde uygulanan haftallk 
qalrgma suresinin geqici olarak en az uqte bir oranlnda azaltllarak uygulanmasrnr, 

Geqici olarak igin durmasr: En az dort hafta en fazla uq ay sureyle igyerindeki fa- 
aliyetin tamamen veya krsmen durdurulmas~n~, 

Klsa qallgma odenegi: Klsa qalrgma, igin klsmen veya tamamen durmasl halle- 
rinde yapllan odemeyi, 

ifade eder. 
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i ~ i ~ c i  BOLUM 
Bildirim ve Talebin Degerlendirilmesi 

Bildirim 

Madde 4 - Genel ekonomik kriz veya zorlaylci sebeplerle gegici olarak igyerindeki 
i7gilerin tamam~nrn veya bir kismlnin haftallk ortalama gallgma surelerini en az ugte 
bir oranrnda azaltan ve igyerinde faaliyetini tamamen veya klsmen durduran isveren, 
gerekgeleri ile birlikte, Turkiye ig Kurumu ilgili birimine, varsa toplu ig sozlegmesi tarafi 
sendikaya yaz~ll bildirimde bulunur. Ayrica bu durum, igyerinde ilan edilmek suretiyle 
iggilere duyurulur. 

Bildirimin iqerigi 

Madde 5 - Bu Yonetmeligin 4 uncu maddesi geregince bildirimde bulunan igve- 
ren, bildiriminde; 

a) igyerindeki genel ekonomik krizin veya zorlayici sebeplerin ne oldugunu ve etki- 
lerini, 

b) igyerinde k ~ s a  galigmanln baglatildigr veya faaliyetin kismen veya tamamen 
durduruldugu siireyi, 

c) igyerinde kisa gallgma veya faaliyetin durdurulma kararinin igyerinin butunune 
ya da belli bolumlerine uygulanacaglni, 

d) Bu uygulama nedeniyle kisa ~aligma yaptirllacak iggilerin adi ve soyadi, sosyal 
guvenlik sicil numaralari ile haftalik ortalama Galigma surelerini ve her bir iggi igin ne 
kadar sureyle krsa gallgma yaptlrllacag~nl, 

e) Faaliyetin tamamen veya kismen durdurulmas~ karari nedeniyle galigt~rilmaya- 
cak ig~ilerin adi ve soyadr, sosyal guvenlik sicil numaralar~ ile her bir isginin ne kadar 
sure ile galigt~rilamayacaginl, 

f) i7yerinin unvan, adres, Bakanlik bolge mudurlugu ile sosyal guvenlik igyeri sicil 
numarasin1 bildirmek, 

g) igveren, bildiriminde ileri surdiigu klsa galigma veya gegici olarak kismen veya 
tamamen igin durdurulmasrna ait kanrtlar~ bagvurusuna eklemek, 

zorundadir. 

Genel Ekonomik Krizin Degerlendirilmesi 

Madde 6 - Genel ekonomik krizin varl~gin~, iggi ve igveren sendikalarl konfede- 
rasyonlarinin iddia etmesi veya bu yonde kuvvetli emarenin bulunmasl halinde, Sa- 
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Ilgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl krizin varllgl ve niteligi hakklnda ilgili kuruluslar~n 
goruslerini alarak duruma aqlkllk getirir. 

Zorlaylc~ Sebebin Tespiti 

Madde 7 - Zorlaylcl sebeplerle haftal~k qalrsma suresini en az uqte bir oranlnda 
azaltan yada faaliyetini tamamen veya klsmen durduran isverenin, bildirimde bulun- 
dugu veya zorlaylcl sebeplerin varllglnln aqlkqa ortaya qlktlg~ durumlarda Bakanllk ta- 
raflndan uygunluk tespiti yapll~r. 

Sonucun Bildirimi 

Madde 8 - Genel ekonomik kriz ve zorlaylcl sebeplerle isyerindeki haftallk qa- 
Ilsma surelerini geqici olarak en az uqte bir oranlnda azaltan veya faaliyetini tamamen 
veya klsmen durduran isverenin bildiriminin uygunlugu ivedilikle Bakanllkqa incelenir. 
inceleme sonucu Kuruma bildirilir. Kurum taraflndan da isverene ve varsa toplu is 
sozlesmesine taraf isqi sendikaslna bildirilir. 

K~sa Callqma odeneginden Yararlanma Koqullar~ 

Madde 9 - lsqinin klsa qal~sma odeneginden yararlanabilmesi iqin; 

a) Genel ekonornik kriz veya zorlaylcl sebeplerle isyerindeki haftallk qallsma sure- 
lerini geqici olarak en az uqte bir oranlnda azaltan veya faaliyetini tamamen veya kls- 
men durduran isverenin talebinin Bakanl~kqa uygun bulunmasr, 

b) Klsa qalrsmanln basladlgl tarihte, 4447 say111 issizlik Sigortasl Kanununun 50 
nci maddesine gore igqilerin, qallsma sureleri ve issizlik sigortas~ primi odeme gun 
saylsl baklmlndan issizlik odenegine hak kazanm~s olmasl, 

c) lsyerinde genel ekonomik kriz veya zorlaylcl sebeplerle haftallk qalrsma surele- 
rinin geqici olarak en az uqte bir oran~nda azaltllmasl veya faaliyetin klsmen veya ta- 
mamen durmaslna neden olan sebeplerin en az dort hafta surmus olmasl, 

d) isqinin Klsa Gallsma 0denegi Bildirgesi (Ek-1 form) ile birlikte isyerinin bag11 
bulundugu yerdeki Kurum birimine muracaat etmesi, 

gerekmektedir. 

Madde 10 - Gunlijk klsa qal~sma odeneginin miktarl, issizlik odeneginin miktarl 
kadardlr. Bu miktar sigortallnln son dort ayllk prime esas kazanqlarl dikkate allnarak 
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hesaplanan gunluk ortalama net kazanc~n~n yuzde ellisidir. Ancak bu miktar, onaltl 
yaglndan buyuk igeiler iein uygulanan asgari ucretin netini geeemez. 

Klsa ~allgma odenegi, zorlay~cl sebebin devamr suresini ve herhalde ue ayl aga- 
maz. 

Igeiye krsa ~al lgma suresine ait ucreti, igverence durdurulan veya azaltilan sureye 
iligkin k~sa  ~al lgma odenegi ig~inin k~sa  ~allgma odenegi bildirgesi ile birlikte igyerinin 
bag11 bulundugu yerdeki Kurum birimine bagvurmas~ durumunda, 4447 say111 igsizlik 
Sigortas~ Kanununun 50 nci maddesindeki esaslara gore Kurumca odenir. 

Faaliyetin klsmen durdurulmasl halinde, klsa ~al lgma odenegi, normal haftalik ea- 
I~gma suresini tamamlayacak gekilde verilir. 

Zorlay~cl sebeplerle igyerinde faaliyetin tamamen veya kismen ge~ic i  olarak dur- 
mas1 halinde, igsizlik odenegi odemeleri 4857 say111 ig Kanununun 24 uncu maddesi- 
nin (Ill) numarall bendinde ve 40 rncl maddesinde ongorulen bir haftal~k sureden 
son ra baglar. 

Klsa eal~gma odenegi a l d ~ g ~  sure ieinde ig~inin hastallk ve analrk sigortas~na ait 
primleri igsizlik Sigortas~ Fonu taraflndan 213 oranlnda Sosyal Sigortalar Kurumuna 
aktar~l~r. Bu primler, sigorta primlerinin hesablnda esas al~nan en alt kazane slnlrl 
uzerinden hesaplanu. 

i g ~ i ,  igsizlik odeneginden yararlanma suresini doldurmadan tekrar ige baglar ve 
igsizlik sigortaslndan yararlanmak i ~ i n  4447 say111 igsizlik Sigortas~ Kanununun 50 nci 
maddesinde ongorijlen kogullar ger~eklegmeden igsiz kallrsa, k ~ s a  Gal~gma odenegi 
aldlgl sure elkar~ldrktan sonra, daha once hak ettigi igsizlik odenegi sijresini doldurun- 
caya kadar igsizlik odeneginden yararlan~r. 

Kurum birimi, k ~ s a  ~al~gmadan etkilenen igeilerin bagvurusunu, izleyen ayln so- 
nuna kadar sonu~landlr~r. K ~ s a  eal~gma odenegi, klsa ~al~gmadan etkilenen ig~inin 
kendisine, aylrk olarak her ayrn sonuna kadar odenir. 

K~sa  ~ a l ~ g m a  odenegi nafaka bor~ la r~  d~glnda haciz veya bagkaslna devir ve tem- 
lik edilemez. 

K~sa Calqrna odeneginin Kesilmesi 

Madde 11 - Klsa eal~gma odenegi alanlar~n ige girmesi, yaglllrk ayllgi almaya 
bag lamas^, herharlgi bir sebeple silah altrna al~nmas~ veya herhangi bir kanundan do- 
gan eal~gma odevi nedeniyle iginden ayrllmas~ veya geeici ig goremezlik odeneginin 
baglamasi halinde klsa eal~gma odenegi kesilir. 

Klsa ~ a l ~ g m a  odeneginin kesildigi sure ieerisinde bu Yonetmeligin 10 uncu mad- 
desinde ongorulen hastal~k ve anallk sigortas~ primi odenmez. 



K~sa Callqmanln Erken Sona Ermesi 

Madde 12 - Iyerenler, ilan ettigi sureden once, normal faaliyetine ba~lamaya 
karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu i$ sozle$mesi tarafl sendi- 
kaya ve isqilere altr i~gunu once yazlll olarak bildirmek zorundadlrlar. i$qiler de bildi- 
rimde belirtilen tarihte i ~ b a y  yaparlar. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle krsa qal l~ma 
sona erer. 

DORDUNCU BOLUM 
Son Hukumler 

Yururluk 

Madde 13 - Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 14 - Bu Yonetmelik hukumlerini Calr~ma ve Sosyal Guvenlik Bakanl yuru- 
tur. 
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lp Kanununa ilipkin Fazla Calipma ve Fazla Siirelerle Cal~pma Yonetmeligi 
(Resmi Gazete 06.04.2004125425) 

s i ~ i ~ c i  BOLUM 
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar 

A m a ~  ve Kapsam 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacl, ulkenin genel yararlarl yahut isin niteligi veya 
uretimin artlr~lrnasl gibi nedenlerle 4857 say111 is Kanununun 63 uncu maddesinde be- 
lirtilen haftallk normal gallsma suresinin dlqnda yapllacak fazla gallsma ve fazla sure- 
lerle gal~$maya iliskin usul ve esaslarl duzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 Kanununun 41 inci 
maddesine dayanllarak hazlrlanmlst~r. 

Madde 3 - Bu Yonetmelikte gegen: 

a) Fazla gallsma: is Kanununda yazrll kosullar gergevesinde haftal~k 45 saati asan 
gallsmalarl, 

b) Fazla surelerle galrgma: Haftalrk galrgma suresinin sozle$melerle 45 saatin al- 
tlnda belirlendigi durumlarda bu ~alrsma suresini asan ve 45 saate kadar yap~lan $a- 
Ilsmalarl ifade eder. 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
Genel Hukumler 

Fazla Cal~gma ve Fazla Siirelerle Cal~gma ~ c r e t i  

Madde 4 - Fazla $all$man~n her saati i ~ i n  verilecek ucret, normal gallsma 
ucretinin saatbaqna dusen tutarln~n yuzde elli yukseltilmesi suretiyle odenir. 

Fazla surelere gallsmalarda her bir saat fazla gallsma igin verilecek iicret, normal 
gallsma ucretinin saat bayna dusen miktarlnln yuzde yirmibes yukseltilmesiyle odenir. 

Parga bagma veya yaprlan i$ tutarlna gore ucret odenen islerde, fazla gallsma su- 
resince isginin urettigi parga veya is tutar~nrn hesaplanmasrnda zorluk gekilmeyen 
hallerde, her bir fazla saat iginde yapllan pargayl veya is tutarlnr karsrlayan ucret esas 
allnarak fazla gallsma veya fazla surelerle gallgma ucreti hesaplanlr. Bu usulun uygu- 
lanmaslnda zorluk gekilen hallerde, parga bapna veya yap~lan is tutarlna ait odeme 



doneminde meydana getirilen paqa veya i$ tuturlar~, o donem i~ inde  Gall$llml$ olan 
normal ve fazla ~ a l ~ $ m a  saatleri saylslna bolunurek bir saate du$en paqa veya i$ tu- 
tar1 bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik paqa veya is tutarlna dusecek bir saatlik 
normal ucretin, yuzde elli fazlas~ fazla ~alr$ma ucreti, yuzde yirmibe? fazlas~ fazla su- 
relerle Gallsma ucretidir. 

Yuzde usulunun uyguland~g~ i$yerlerinde fazla Gall$ma ucreti, 4857 say111 i$ Ka- 
nununun 51 inci maddesinde ongorulen yonetmelik hukumlerine gore odenir. 

Fazla Gal~~mada Slnlr 

Madde 5 - Fazla $al~$ma suresinin toplam1 bir yllda ikiyuzyetmi? saatten fazla 
olamaz. bu sijre slnln, i9yerlerine veya yurutulen i$lere degil, i$~ilerin $ahlslar~na ilis- 
kindir. 

Fazla $all$ma veya fazla surelerle Galr$ma surelerinin hesab~nda yarlm saatten az 
olan sureler yarlm saat, yarlm saati a$an sureler ise bir saat say~l~r. 

Serbest Zaman 

Madde 6 - Fazla ~ a l ~ $ m a  veya fazla surelerle Gall$ma yapan i$$i, isterse iyerene 
yazll~ olarak basvurmak koguluyla, bu ~al~$malar k a r y l ~ g ~  zaml~ ucret yerine, fazla $a- 
Il$tg~ her saat kar$ll~grnda bir saat otuz dakikay~, fazla surelerle Gall$trg~ her saat 
kar$ll~glnda bir saat onbe9 dakikay~ serbest zaman olarak kullanabilir. 

l$Gi hak ettigi serbest zamanl, 6 ay zarf~nda isverene onceden yazll~ olarak bildir- 
mesi ko$uluyla ve iyerenin, i$in veya i$yerinin gereklerine uygun olarak belirledigi ta- 
rihten itibaren i$ gunleri i~erisinde aral~ks~z ve ucretinde bir kesinti olmadan kullanlr. 

i$~inin bu kanundan ve sozle$melerden kaynaklanan tatil ve izin gunlerinde ser- 
best zaman kullandrr~lamaz. 

Fazla Galrqma Yapllamayacak i ~ l e r  

Madde 7 - A~aglda sayllan i$lerde fazla ~al l$ma yapt~r~lamaz. 

a) I$ Kanununun 63 uncij maddesinin son f~kras~ uyarlnca sagl~k kurallar~ bakl- 
mlndan gunde ancak 7,5 saat ve daha az Gal~$rlmas~ gereken i$lerde, 

b) Ayn~ Kanunun 69 uncu maddesinin 1 inci f~kraslndaki tan~ma gore gece sayllan 
gun doneminde yiirutulen i$lerde ($u kadar ki, gunduz i$i sayllan ~al~$malara ek ola- 
rak bu Yonetmelikte ongorulen fazla ~al~$malar gece doneminde yapllabilir), 

c) Maden ocaklar~, kablo do$emesi, kanalizasyon, tunel insaat~ gibi i$lerin yer ve 
su altlnda yapllanlarlnda. 



Fazla Gallqma Yaptlr~lrnayacak lq~iler 

Madde 8 - Agagrda sayllan iggilere fazla gallsma yaptrrllamaz. 

a) 18 yaglnl doldurmamlg iggiler, 

b) ig sozlegmesi veya toplu i$ sozlegmesi ile onceden veya sonradan fazla galls- 
may1 kabul etmig olsalar bile sagllklarlnln elvermedigi igyeri hekiminin veya Sosyal Si- 
gortalar Kurumu Bagkanl~g~ hekiminin, bunlarln bulunrnadlg~ yerlerde herhangi bir he- 
kimin raporu ile belgelenen iggiler, 

c) lg Kanununun 88 inci maddesinde ongorulen Yonetmelikte belirtilen gebe, yeni 
dogum yapmlg ve ~ o c u k  emziren ig~iler, 

d) Klsmi sureli ig sozlegrnesi ile gallgtlrllan iggiler. 

Klsmi sureli ig sozlegmesi ile pl19an iggilere fazla surelerle galrgma da yaptrrrla- 
maz. 

Fazla Callqma Yaptlrllacak iq~inin Onay~ 

Madde 9 - Fazla galrgma ve fazla surelerle galrgma yaptrrrnak igin ig~inin yazllr 
onaylnln allnrnas~ gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olaganllstu durumlarda yaprlan 
fazla gal~gma ve fazla surelerle gal~gma i ~ i n  bu onay aranmaz. 

Fazla ~alrgma ihtiyac~ olan igverence bu onay her y ~ l  baglnda iggilerden yazll~ ola- 
rak alrnlr ve iggi ozluk dosyasrnda saklanlr. 

Fazla Gallqman~n Belgelenmesi 

Madde 10 - igveren, fazla galrgma ve fazla surelerle ~alrgma yaptrrdrgl iggilerin bu 
gallgma saatlerini gosteren bir belge duzenlernek, imzal~ bir nushasrn~ igginin ozlijk 
dosyas~nda saklamak zorundadlr. iggilerin iglemig olan fazla galrgma ve fazla surelerle 
gal~gma ucretleri normal gal~grnalarlna ait ucretlerle birlikte, 4857 sayrlr jg Kanununun 
32 ve 34 uncij maddeleri uyarlnca odenir. Bu odemeler, ucret bordrolar~nda ve ig Ka- 
nununun 37 nci maddesi uyarlnca iggiye verilmesi gereken iicret hesap pusulalarlnda 
ag~kga gosterilir. 

UGUNCU BOL~JM 
Yururluk ve Yurutme 

Madde 11 - Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 12 - Bu Yonetmelik hukurnlerini Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ yuru- 
tur. 



Cocuk ve G e n ~  iq~ilerin Callqtlr~lma Usul ve Esaslar~ Hakklnda 
Yonetmeli k 

(Resmi Gazete 06.04.2004125425) 

s i ~ i ~ c i  KISIM 
Genel Hijkumler 

s i ~ i ~ c i  BOLLIM 
A m a ~ ,  Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacl, ~ o c u k  ve genG ig~ilerin sagl~k ve guvenlikle- 
rini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal geligmelerini veya ogrenimlerini tehlikeye atma- 
dan ~ a l ~ g m a  gekillerinin esaslarln~ belirlemek ve ekonomik istismarlarlnr onlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 4857 say111 ig Kanunun 71 inci maddesi geregince, 18 
yaglnl doldurmamlg ~ o c u k  ve genq ig~iler bak~mlndan yasak olan igler ile 15 yaglnr 
tamamlamlg, ancak 18 yaglnl tamamlamamlg genG iggilerin Gal~gmaslna izin verilecek 
igler, 14 yagInI b i t i rmi~ ve ilkogretimini tamamlam~g qocuklarln ~al~gt~r~labilecekleri 
hafif igler ve ~ a l ~ g m a  kogullarlna iligkin usul ve esaslar~ kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yonetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 251 34 say111 Resmi Gazete'de ya- 
y~mlanarak yururluge giren 4857 say111 ig Kanununun 71 inci maddesine dayan~larak 
hazlrlanm~gtlr. 

Madde 4 - Bu Yonetmelikte geGen; 

Bakanl~k : Cal~gma ve Sosyal Guvenlik Bakanl~g~n~, 

Mufettig : Bag ig mufettigi, ig mWettigi ve yetkili ig miifettigi yardlmcllar~n~, 

Genq i g ~ i  : 15 yaglnl tamamlam~g, ancak 18 yaglnl tamamlamam~g kigiyi, 

Cocuk iggi : 14 yagrnr bitirmig, 15 yaglnl doldurmamlg ve ilkogretimini tamamla- 
mlg kigiyi, 

Hafif ig : Yapls~ ve niteligi itibariyle ve yerine getirilmesi slraslndaki ozel ko- 
gullara gore; 



a) Cocuklarrn geligmelerine veya saglrk ve guvenliklerine zararlr etki ihtimali olma- 
yan, 

b) Okula devamlnr, mesleki egitimini veya yetkili merciler taraf~ndan onaylanm~g 
egitim programlna katll~mln~ ve bu tur faaliyetlerden yararlanmas~n~ engellemeyen ig- 
leri, 

Aglr ve tehlikeli ig: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayrlr ig Kanununun 85 inci madde- 
sinde ongorulen yonetmelikte belirtilen igleri, 

ifade eder. 

i ~ i ~ c i  KISIM 
Cocuk ve Genq igqilerin Calrgtrrrlabilecekleri ve Calrgt~rrlamayacaklarr 

lgler ile Calrgma Kogullarr 

B ~ R ~ N C ~  BOLUM 
Cocuk ve Genq igqilerin Cal~gt~r~labilecekleri ve Cal~gt~rrlamayacaklar~ igler 

qocuk ve G e n ~  ig~i ler in  $all$tlrllma Esaslarr 

Madde 5 - Cocugun ve genq igqinin ige yerlegtirilmesinde ve qallgrnas~ suresince 
guvenligi, saglrgr, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal geligimi, kigisel yatklnl~k ve 
yetenekleri dikkate alrnlr. 

Cocuk ve genq igqiler, okula devam edenlerin okula devamlar~ ile okuldaki bagarl- 
larlna engel olmayacak, meslek seqimi iqin yap~lacak haz~rl~klara ya da yetkili makam- 
lar taraflndan yeterliligi kabul edilen mesleki egitime kat~lmas~na engel olmayacak 
iglerde qal~gtirilabilirler. 

igverenler qocuk ve genq igqilerin tecrube eksikligi, mevcut veya muhtemel riskler 
konular~nda bilgisizlik veya tamamen geligmig olmamalarrna baglr olarak geligmelerini, 
sagl~k ve guvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske kargr korunmalar~nl 
temimedeceklerdir. 

Cocuk igqilerin qalrgmasrna izin verilen hafif igler Ek-l 'de, genq igqilerin 
qalrgmasrna izin verilen igler Ek-2'de ve 18 yagrnr doldurmamlg qocuk ve genq igqiler 
bakrmrndan yasak olan igler Ek-3'te belirtilmigtir. 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
Calrgma Kogullar 

qal~gma Sureleri ve Ara Dinlenme Sureleri 

Madde 6 - Temel egitimin~ tamamlamlg ve okula gitmeyen qocuklarln qalrgma sa- 
atleri gijnde yedi ve haftada otuzbes saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaglnr tamam- 
lam19 qocuklar iqin bu sijre gunde sekiz ve haftada krrk saate kadar artt~r~labilir. 
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Cocuk ve geng i9gilerin gunluk gal19ma sureleri, yirmidort saatlik zaman diliminde, 
kesintisiz ondort saat dinlenme suresi dikkate allnarak uygulan~r. 

Okula devam eden gocuklarrn egitim donemindeki gal19ma sureleri, egitim saatleri 
dr91nda olmak uzere, en fazla gunde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalr 
oldugu donemlerde galr9ma sureleri birinci flkrada belirtilen gal19ma surelerini a9a- 
maz. 

iki saatten fazla dort saatten az suren i9lerde otuz dakika, dort saatten yedi buguk 
saate kadar olan i9lerde gal19ma suresinin ortas~nda bir saat olmak uzere ara dinlen- 
mesi verilmesi zorunludur. 

Gunluk Callgma Suresinden Sayllan Haller 

Madde 7 - 4857 say111 i9 Kanununun 66 ncr maddesine gore galqma suresinden 
sayllan hallerin yanlsrra; 

a) iperenin vermesi gereken egitimlerde gegen sureler, 

b) iyerenin i9yeri d191nda gonderdigi kurslar ve toplant~larda gegen sureler ile 
yetkili kurum ve kurulu9lar taraflndan duzenlenen mesleki egitim programlarlnda ge- 
gen sureler, 

c) Ulusal ve uluslararasr kurum ve kurulu$lar taraflndan gal19an gocuk ve gengler 
ile ilgili olarak duzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantrlara tem- 
silci olarak kat~lrnalar~ nedeniyle i9lerine devam edemedikleri sureler, 

galqma suresinden saylllr 

Hafta Tatili 

Madde 8 - Cocuk ve geng i9gilerin hafta tatili izinleri kesintisiz klrk saatten az 
olamaz. Ayrlca hafta tatili ucreti bir i9 karpl~gr olmaks~zln odenir. 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

Madde 9 - Cocuk ve geng i$giler, ulusal bayram ve genel tatil gunlerinde gallgt~rl- 
lamazlar. Ayr~ca bugunlere i l i~kin ijcretler bir i9 kar91lrg1 olrnaks~zln odenir. 

Y ~ l l ~ k  l jcretl i iznin Kullandlr~lmas~ 

Madde 10 - Cocuk ve geng i9gilere verilecek y ~ l l ~ k  ucretli izin suresi 20 gunden az 
olamaz. Y ~ l l ~ k  ucretli iznin kesintisiz kulland~r~lmasr esastlr. Ancak, yararlna oldugu du- 
rumlarda gocuk ve geng i9ginin istegi uzerine en fazla ikiye bolunerek kullandlr~labilir. 

Okula veya egitime devam eden gocuk ve geng i9gilere y~llrk ucretli izinleri okulla- 
rln tatil oldugu, kursa ve diger egitim programlarlna devam edilmedigi donemlerde ve- 
rilir. 
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UCUNCU KlSlM 
Igverenin ve Devletin Yukumluliikleri 

s i ~ i ~ c i  BOLLIM 
lgverenin Yijkumlulukleri 

Madde 11 - Cocuk ve geng iggileri; 

a) Gocuklara kargl iglenmig suglardan hukum giyen, 

b) Yuz kizartici suglardan hukum giymig olan, 

igveren veya igveren vekilleri gal~gt~ramazlar. 

ig Sozlegrnesi ve Belge Yukurnlulugu 

Madde 12 - igveren: 

a) Cocuk ve geng igginin velisi veya vasisine, gocuk ve geng igginin gal~gtlrllacag~ 
ig, kargllagabilecegi riskler ve allnan onlemler hakklnda bilgi verir. 

b) Okula devam eden qocuk ve genq iggiden gallgtlrmaya baglamadan once, og- 
renci olduguna dair belge ister. Bu belgeyi ozliik dosyas~nda muhafaza eder. 

c) Cocuk ve genq igqinin velisi veya vasisi ile yaz~lr ig sozlegmesi yapmak zorun- 
dadlr. 

igverenin Egitirn ve Diger Yukiirnliilukleri 

Madde 13 - igveren, qocuk ve genq iggilere, gallgtlrmaya baglamadan once igye- 
rindeki riskler, ige uyum ve kanuni haklarl ile igin niteligine gore gerekli ig bag1 egitim- 
lerini verir. 

lgveren, qocuk ve geng igqinin ige baglamaslndan once veya gallgma esnas~nda, 
qallgma kogullar~nda degigiklik olmas~ gerektigi hallerde, bu degigikligi yapabilmesi 
i ~ i n  agag~daki hususlari goz onijnde bulundurmal~d~r. 

a) lgyeri ve igin yap~ldlgl yerin uygunlugu ve tanzimi, 

b) Kullanllan ig ekipmanlarlnln gekli, slrasl ve bunlarln kullanlllg bi~irnleri, 

c) ig organizasyonlarr, 

d) Cocuk ve genq igqilere verilen egitimin ve talimatlarln duzeyi. 

Degerlendirmeye gore gocuk ve geng igqilerin fiziki veya zihinsel geligmeleri ile 
guvenlikleri yoniinden risk tespit edilirse, en klsa surede gerekli t~bbi kontrollerin ya- 
p~lmasi gerekmektedir. 



T~IH~S MAY IS 2004 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
Devletin Yukumlulukleri 

Egitim 

Madde 14 - Bakanl~k; 

a) Gallsan ~ o c u k  ve gen~lerle ilgili konularda ailelerin, i s ~ i  ve isveren sendikalarr- 
nln, meslek kurulu.$arlnln, isverenlerin, toplum ve bireylerin duyarl~lastrr~lmas~ ve bilgi- 
lendirilmesi amac~yla seminer, to plant^, konferans, sempozyum benzeri egitim prog- 
ramlar~ duzenler, bu ama~la kitap, brosur, dergi yaylnlar ve egitim materyali hazlrlar. 

b) Gallsan ~ o c u k  ve gen~lere yonelik olarak Gallsma iliskileri, is sag l~g~ ve guven- 
ligi, yasal haklar~ ve benzeri konularda egitim seminerleri duzenler ve Gallsan ~ o c u k  
ve gen~lerin bu programlara katll~rn~nln saglanmas~ i ~ i n  gerekli tedbirleri al~r. 

c) Cocuk ve genG ~ a l ~ s t ~ r ~ l a n  isyerlerinde ve islerde, kontrol ve denetim yetkisi 
bulunan kurum ve kuruluslarda konu ile ilgili qal~qanlara bu konudaki mevcut yasal du- 
zenlemeler ve bunlarln uygulanmas~ ile gerekli diger hususlarda egitim semineri verir. 

Madde 15 - Bakanl~k, ~ o c u k  ~a l~s t r r~ lan  isyerlerinde ve islerde, ~ o c u k  ve genG 
is~ilerin saglrk durumlar~, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelisimleri, is sag l~g~ ve 
guvenligi kosullar~ ve gallsma iliskileri konularlnda inceleme ve aragt~rmalar yapar. 
inceleme ve arast~rmalar ile elde edilen bulgular~, sorunlar~ ve ~ o z u m  yollarln~ i~eren 
bilgi leri yaylnlar. 

Koordinasyon ve igbirligi 

Madde 16 - Bakanlrk, ~ o c u k  ve genG is~i ler ile ilgili kamu kurum ve kurulu$lar~, 
is@ ve isveren kuruluslar~, meslek kuruluslar~, universiteler ve gonullij kuruluslar ile 
isbirligi yapar ve bu kuruluslar araslnda koordinasyonu saglar. 

Madde 17 - Bu Yonetmelik yayrml tarihinde yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 18 - Bu Yonetmelik hukumlerini Gallsma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ yuru- 
tijr. 
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Cocuk igqilerin Cal~gt~r~labilecekleri Hafif iqler 

1. Dugme ve yaralanma tehlikesi olabilecek gekilde qalrgmay~ gerektirecek olanlar 
harig meyve, sebze, qiqek toplama igleri, 

2. Kumes hayvanlar~ besiciliginde yard~mc~ igler ve ipek bocek~iligi igleri, 

3. Esnaf ve sanatkarlarln yan~nda sat19 igleri, 

4. Buro hizmetlerine yardrmcr isler, 

5. Gazete, dergi ya da y a z ~ l ~  matbuat~n d a g ~ t ~ m ~  ve sat~mr igleri (yuk tag~ma ve is- 
tifleme hariq), 

6. Flr~n, pastane, manav, bufe ve ickisiz lokantalarda korr~i ve sat19 elemanr olarak 
yaplan igler, 

7. Sat~g e~yalarrna etiket yap~gtrrma ve elle paketleme igleri, 

8. Kutuphane, fuar, panaylr ve sergi yerlerinde yard~mcl igler (yuk taglma ve istif- 
leme hariq), 

9. Spor tesislerinde yardrmc~ igler, 

10. Ciqek sa t~y ,  duzenlenmesi igleri, 

Genq lgqilerin Cal~gt~r~labilecekleri igler 

1. Meyve ve sebze konserveciligi, sirke, turgu, salqa, reqel, marmelat, meyve ve 
sebze sular~ imalat~ igleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmac~l~g~ ve iglenmesi igleri, 

3. Helva, bulama, agda, pekmez imalat~ igleri, 

4. Kasaplarda yard~mc~ igler, 

5. Cay iglemesi igleri, 

6. Cegitli kuru yemiglerin haz~rlanmasr igleri, 

7. Kuqijkbag hayvan besiciliginde yard~mc~ igler, 

8. Sijpurge ve f~rqa imalat~ igleri, 

9. Elle yap~lan agaq oyrnac~lrg~, kemik, boynuz, kehribar, lijle  tag^, Erzurum tag1 ve 
diger maddelerden sus egyasl, dugme, tarak, resim, ayna, Gerqeve, cam ve emsali 
egya imalat~ igleri, 



10. Toptan ve perakende sat19 magaza ve dukkanlarlnda satlg, etiketleme ve pa- 
ketleme iglerdi, 

11. Buro igyerlerinde buro igleri ve yardlmcl igler, 

12. llaqlama ve gubreleme hariq qiqek yetigtirme igleri, 

13. iqkili yerler ve agqlllk hizmetleri hariq olmak uzere hizmet sektorundeki igler, 

14. Diger giyim egyasl, baston ve gemsiye imalatl igleri, 

15. Yiyecek maddelerinin imalat~ ve qesitli muamelelere tabi tutulmasr igleri, 

16. Yorganclllk, qadlr, quval, yelken ve benzeri egyalarrn imalatl ve dokuma yap- 
makslzln diger hazlr egya imalat~ igleri, 

17. Sandrk, kutu, flql ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamlglan 
sepet ve benzeri egya imalatl igleri, 

18. Canak, qomlek, qini, fayans, porselen ve seramik imaline ait igler (frrrn igleri ve 
silis ve quarts tozu saqan igler hariq), 

19. El ilanl dagltlml igleri, 

20. Cam, gige, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde uretime iligkin igler 
(flrln igleri ve silis ve quarts tozu saqan igler, rs11 iglem, renklendirme ve kimyasal igler 
hariq), 

21. Bitkisel ve hayvansal yaglarrn uretimi ve bunlardan yaprlan maddelerin imaline 
iligkin igler (karbon sulfiir gibi parlaylcr veya tahrig edici qozuculerle yapllan prine veya 
benzeri yagll maddelerin ekstrasyon yoluyla yag uretimi iglerinde ekstrasyon kademe- 
leri hariq), 

22. Pamuk, keten, yijn, ipek ve benzerleriyle bunlarrn dokuntulerinin hallaq, tarak 
ve kolalama tezgaharrndan ve boyama ile ilgili iglemlerden bolme ile ayrllrn~g ve fenni 
iklim ve aspirasyon tesisatl olan iplikhane ve dokuma hazrrlama igleri, 

23. Ballkhane igleri, 

24. Seker fabrikalarr nda uretime hazlrlamaya yardlmcr igler, 

25. Araqslz olarak 10 kg'dan fazla yuk kald~r~lrnas~n~ gerektirmeyen torbalama, f l -  
qllama, istifleme ve benzeri igler, 

26. Su bazll tutkal, jelatin ve kola imali igleri, 

27. Sandal, kaylk ve emsali kuquk deniz araqlarlnrn imalat~ ve tamiratl igleri (boya 
ve vernik igleri hariq). 



1. 4857 sayill ig Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece donemine rastla- 
yan surelerde yapllan igler, 

2. Maden ocaklarl ile kablo dogemesi, kanalizasyon ve tunel ingaatl gibi yer al- 
tlnda veya su altlnda qallgllacak igler, 

3. Aglr ve Tehlikeli igler Yonetmeliginde 18 yaglnl doldurmamlg kigilerin qallgma- 
slnln yasaklandlgl igler, 

4. Haz~rlama, Tamamlama ve Temizleme igleri Yonetmeligi kapsamlndaki igler, 

5. Sagllk Kurallarl Baklmlndan Gunde Ancak Yedibu~uk Saat veya Daha Az Ca- 
llgllmasl Gereken lgler Hakklnda Yonetmelik kapsamlnda yer alan igler, 

6. Alkol, sigara ve bag~rnllllga yo1 aqan maddelerin uretimi ve toptan satlg igleri, 

7. Parlaylc~, patlaylci, zararl~ ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satlg ig- 
leri ile bu gibi maddelerin imali, iglenmesi, depolanmas~ igleri ve bu maddelere maruz 
kalma ihtimali bulunan her turlu igler. 

8. Gurultij velveya vibrasyonun yuksek oldugu ortamlarda yapllan igler, 

9. Aglri slcak ve soguk ortamda qallgma gerektiren igler ile sagllga zararll ve 
meslek hastallglna yo1 aqan maddeler ile yapllan igler, 

10. Radyoaktif maddelere ve zararli iginlara maruz kalinmasl ihtimali olan igler, 

11. Mijteharik makineler kullan~larak yapllan igler, 

12. Fazla dikkat isteyen ve arakllkslz ayakta durmayl gerektiren igler, 

13. Parqa bag1 ve prim sistemi ile ucret odenen igler, 

14. Para taglma ve tahsilat igleri, 

15. ig bitiminde evine veya ailesinin yanlna donmesine olanak saglamayan igler 
(egitim amaql~ igler hariq), 

16. Meslek egitim program1 geregi staj nedeni ile yapllan qallgmalar hariq, gijzellik 
salonlarlnda yapilan yuz, vucut b a k ~ m ~  ve estetigi, epilasyon ve masaj isleri, 

17. Aqlk bir gekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 
uzerinde olan igler, 



18. Toksit, kanserojen, nesil takip eden genler zararl~ veya dogmam~g ~ocuga 
zararl~ veya herhangi bir 9ekilde insan sagl~gln~ etkileyen zararl~ maddelerle ilgili igler, 

19. Egitim, deney eksikligi guvenlik konusunda dikkat eksikligine bag1 olarak 
gen~lerin maruz kalabilecegi kaqn~lmas~ veya fark edilmesi mumkun olmad~glna ina- 
nllan ig kazas~ riski tapyan i9ler. 



Haftal~k I$ Giinlerine Boliinemeyen C a l ~ ~ m a  Sureleri Yonetmeligi 
(Resmi Gazete 06.04.2004125425) 

Amag ve Kapsam 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacr, karayollarrnda, demiryollarlnda ve deniz, go1 
ve akarsularda hareket halindeki tag~tlarda yapllan ve 854 say111 Deniz ig Kanununa 
tabi olmayan tagrma iglerinde oldugu gibi ig suresinin bir haftanrn galrgma gunlerine 
bolunmesi suretiyle yurutulmesine nitelikleri bakrmlndan olanak bulunmayan i5lerde 
gal~gma donemine ve ig surelerine uygulanacak usul ve esaslarl duzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 lg Kanununun 76 ncl 
maddesinin birinci f~kraslna dayan~larak hazrrlanmrgtrr. 

Madde 3 - Bu Yonetmelikte gegen; 

Haftallk ig gunleri: Bir haftalrk sure iginde galrgllan gunlerin toplamlnl, 

Callgma donemi: igin yapllmaslnln gerektirdigi en az iki, en gok a l t~  ayllk bir 
denklegtirme suresini, 

Calrgma suresi: Bir galrgma donemindeki toplam ig suresini, 

ifade eder. 
i ~ i ~ c i  BOLUM 
Genel Hukumler 

Cal~gma Donemi 

Madde 4 - Bu Yonetmelik kapsamrna giren iglerin yurutiilecegi galrgma donemi, 
igin niteligine gore, en gok altr ayl gegmemek uzere, igveren taraflndan belirlenir. 

Cal~grna Siiresi 

Madde 5 - Bir gal~gma donemindeki galrgma suresi, bu donem igindeki hafta sayl- 
srnln, haftalrk galrgma suresi garprmr sonunda bulunan miktarr agamaz. 

Calqma suresinin haftalara tam bolunemedigi hallerde, galrgma suresi ig gunu 
uzerinden ve her ig gijnij 7,5 saatlik ig suresi kabul olunmak suretiyle hesaplanlr. 

Bu Yonetmelik kapsamlna giren iglerde bir galrgma donemi igindeki haftal~k i? su- 
resi 45 saatten az ya da gok olarak belirlenebilir. Ancak kararla5tlrllan galqma done- 
mindeki gallsma suresinin bir ig haftasma dugen ortalamasr 45 saati gegemez. 



Yogunlagt~rrlm~g ig haftas1 veya haftalarlndan sonraki donemde ig~inin daha az 
surelerle ~a l l g t~ r~ l rnas~  suretiyle, toplam ~alrgma suresi, Gallgmas~ gereken toplam 
normal sureyi ge~meyecek gekilde denklegtirilir. 

Gunluk Cal~gma Siiresi 

Madde 6 - Gunluk ~alrgma surelerin uygulanmasrnda; 

a) Gunluk ig suresi 11 saati, gece qallgma suresi 7,5 saati, profesyonel ve agrr va- 
slta ehliyeti ile tagrt kullananlarrn gunlijk Gallgma suresi de 9 saati geGemez. 

b) 4857 say111 ig Kanununun 63 uncu maddesirlin son flkraslnda ongorulen Yo- 
netmeligin, gunluk qalrgma surelerine iligkin hukumlerine uyulmasl zorur~ludur. 

c) 4857 say111 lg Kanununun 71 inci maddesinde ongorulen Yonetmelik hijkumleri 
saklldrr. 

Ara Dinlenmesi 

Madde 7 - lg~ilere 4857 say111 ig Kanununun 68 inci maddesindeki esaslara uy- 
gun olarak ara dinlenmesi verilir. 

Hareket halindeki tagrtlarda ~alrgan ig~ilerin ara dinlenmeleri, genel olarak durak- 
lama yerlerinde verilir. Kalkrg-varlg yerleri araslnda duraklama yeri bulunmayan veya 
duraklama yerleri bulunmakla birlikte igin niteliginin geregi olarak bu yerlerde ara din- 
lenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taglt i~erisinde verilir. 

Gunliik Dinlenme 

Madde 8 - lg~iler, 24 saatlik sure i~ inde  kesintisiz en az onbir saat dinlendirilme- 
den ~al~gtrr~lamaz. 

Hafta Tatili 

Madde 9 - Bu Yonetmelik kapsamrna giren iglerde ~alrgan ig~ilere haftanrn bir 
gununde kesintisiz 24 saatten az olmamak uzere hafta tatili verilmesi zorunludur. 

Madde 10 - Bu Yonetmelik kapsamlna giren ve postalar halinde Gallgtlrrlarak yu- 
rutulen iglerde, i g ~ i  posta sayrsl her bir postanln gunluk ~alrgma suresi bu Yonetmeli- 
gin 6 ncl maddesinde belirtilen sureleri agmayacak gekilde duzenlenir. Ayr~ca 4857 
say111 ig Kanununun 76 ncl maddesinin ikinci f~krasrnda ongorulen Yonetmeligin, bu 
Yonetmelige ayklrl olmayan hukumleri uygulanlr. 

Fazla Cal~gma 

Madde 11 - Bu Yonetmelik kapsarrllna giren iglerde fazla ~ a l ~ g m a ,  bir ~allgrna 
donemindeki Gallgma suresinin d~glnda yaprlan Gallgmad~r. 
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Bir galrgrna donerni iginde, izinli veya raporlu bulunrnalarr veya iqe yeni baglarna- 
lar~ veya igten ayrrlmalar~ nedeniyle tam olarak gallgarnayan veya igyerindeki zorlayrcr 
nedenlerle tam olarak qal~gt~rllarnayan iggilerin fazla gal~grnalarr, o donern iqinde qalrg- 
t~klar~ gun saylslna gore hesaplan~r. 

Bir yrl iqinde yaprlacak fazla gallgrnalarrn toplarnr 270 saati agarnaz. 

Bu Yonetrnelik kaps~m~na giren iglerde yap~lacak fazla qallgmalarda 4857 say111 Ig 
Kanununun 41 inci maddesinin son f~kras~nda ongorulen Yonetmeligin, bu Yonetrne- 
lige aykrrr olrnayan hukumleri uygulanrr. 

Zorunlu ve Olaganustii Durumlarda Fazla Callqma 

Madde 12 - 4857 say111 ig Kanununun 42 nci ve 43 uncu rnaddeleri ile 79 say111 
Milli Korunrna Suqlarlnln Aff~na, Milli Korunma Tegkilat, Serrnaye ve Fon Hesaplarlnln 
Tasfiyesine ve Baz~ Hukurnler ihdas~na Dair Kanunun 6 ncl rnaddesi hukumleri ve 
Yonetrnelik kapsarnrna giren iglerde de uygulan~r. 

Hazlrlama, Tamamlama, Temizleme lqleri 

Madde 13 - Bu Yonetrnelik kapsarnrna giren iqlerde hazrrlarna, tarnarnlarna ve 
ternizlerne igleri; gallgrna suresi iqinde ve 4857 say111 ig Kanununun 70 inci madde- 
sinde ongorulen Yonetrneligin, bu Yonetrnelige ayk~rl olmayan hukurnleri uyarlnca ya- 
plllr. 

iq~ i ler in  Yatacaklarl Yerin veya Oturduklar~ Yere Gitmelerinin Saglanmasr 

Madde 14 - Hareket halindeki tagrtlarda ~ a l ~ g a n  iggilerin gunluk qal~grnalar~n~n 
oturduklarr yer d~grnda sona errnesi halinde igveren, iqgilerin oturduklarr yere kadar 
gitrnelerini veya yatacak yeri saglarnakla yukurnludur. 

Hizmet Sijzlegmesinin Feshinde Yiikiimluliik 

Madde 15 - 4857 say111 ig Kanununun 24 uncu maddesi ile 25 inci maddesinin I 
ve Ill numarall bentleri uyarlnca, iqqinin ig sozlegrnesinin oturdugu yer d~grndaki bir 
yerde feshi halinde, sozlegrnede bagka bir hukum yoksa, igveren iqqinin oturdugu yere 
kadar gitrnesini saglarnakla yukiimludur. 

Madde 16 - igverenler diizenleyecekleri tablo ve cetvellerde; 

a) Her qal~grna donerninde hareket halindeki tag~tlarda, igin yuruturn ve duzenin- 
den sorumlu olan ile igveren veya igveren vekilini, 

b) Calrgrna donemini, 



c) lgin gunluk baglay~g ve bitig saatlerini, 

d) Ara dinlenmesini ve gunluk dinlenme zamanlarln~, 

e) Hafta tatili gunlerini, 

gostermek, bunlar~ idare burolar~ ile tagltlarda bulundurmak, varsa 2821 say111 
Sendikalar Kanununun 34 uncu maddesi anlarrllnda atanmlg igyeri sendika temsilci- 
sine bildirmekle yukumludurler. 

U ~ U N C U  BOLUM 
Yururluk ve Yurutme 

Yururluk 

Madde 17 - Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 18 - Bu Yonetmelik hukumlerini Cal~gma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ yuru- 
tur. 



Tar~m ve Ormandan Sayllan iglerde Cal~ganlarln Cal~gma Kogullar~na 
iligkin Yonetmelik 

(Resmi Gazete 06.04.2004/25425) 

B ~ R ~ N C ~  BOLCIM 
A m a ~ ,  Kapsam ve Dayanak 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacl, tarlm ve ormandan say~lan iglerde ~ a l ~ g a n  ig- 
~ilerin, c;alrgma kogullarrna iligkin hukumleri, ig sozlegmesi, ucret ve igin duzenlenmesi 
ile ilgili hususlarr dijzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yonetmelik ellibir ve daha fazla ig~inin Gal~gtlgr tar~m ve orman igle- 
rinin y a p ~ l d ~ g ~  igyeri veya igletmelerinde ig sozlegmesi ile ~al lgan ig~ileri ve igverenleri 
kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 lg Kanununun 11 1 inci 
maddesinin ikinci frkrasrna dayanllarak haz~rlanmlgtlr. 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
lg Sozlegmesi, ~ c r e t  ve Callgma Sureleri 

ig Sozlegmesi 

Madde 4 - Tarrm ve ormandan say~lan iglerde ~al~ganlarla igverenleri aras~nda 
yaprlan ig sozlegmesinde; 4857 say111 ig Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen hu- 
suslar ve igin niteligi itibari ile bulunmasr gereken sair hususlar yer al~r. 

Suresi bir yll ve daha fazla olan belirli sureli ig sozle~melerinin yazlll olarak yaprl- 
mas1 zorunludur. 

Yazlll sozlegme yap~lmayan hallerde, igveren birinci f~kra hukumlerine uygun ola- 
rak y a z ~ l ~  belge vermek zorundadlr. 

Ayrrca 4857 say111 ig Kanununun 16 ncr maddesi uyarrnca birden ~ o k  ig~inin 
meydana getirdigi takrmr temsilen bu ig~ilerden biri, taklm krlavuzu srfatryla igverenle 
tak~m sozlegmesi yapabilir. 

Madde 5 - 1gc;ilere ijcretleri, bir ig kargll~glnda igveren veya u$uncu kigiler tarafln- 
dan en geG ayda bir Tiirk paras1 ile igyerinde odenir veya bankada ozel olarak a~ l lan  
ig~inin hesablna yat~rll~r. 



ijcret Hesap Pusulas~ 

Madde 6 - igveren igyerinde veya bankaya yapt~gr odemelerde ig~ iye  ucret he- 
sabln~ gosterir imzal~ veya igyerinin ozel igaretini taglyan bir pusula vermek zorunda- 
dlr. 

Bu pusulada, odemenin gunu ve iligkin oldugu donem ile fazla Gallgma, hafta tatili, 
ulusal bayram ve genel tatil ucretleri gibi as11 ucrete yap~lan her ~ e g i t  eklemeler tutarr- 
nln ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nakafa ve icra gibi her Gegit kesintilerin 
ayrl ayrl gosterilmesi gerekir. 

Bu iglerr~ler damga vergisi ve her Gegit resim ve harqtan muaft~r. 

Gunliik ve Haftal~k ~ a l r ~ m a  suresi 

Madde 7 - Genel bak~mdan Gal~gma suresi haftada en ~ o k  45 saattir. Bu sure, ik- 
lim, mevsim kogullar~ ve tar~m ve ormandan sayllan iglerin niteligi goz onunde bulun- 
durularak, sozlegme ile aksi kararlagtirilmadrk$a haftanln gunlerine egit o l~ude  bolu- 
nerek uygulanlr. 

Taraflarln anlagmas1 ile haftal~k normal Gallgma suresi, igyerlerinde haftanln Gallgl- 
Ian gunlerine, gunde 11 saati agmamak kogulu ile farklr b i~imde dag~t~labilir. Callgma 
surelerinin uygulama b i~ im i  4857 say111 ig Kanununun 63 uncu maddesinin u~uncu  ve 
dorduncu frkralar~ ile 69 ve 76 ncl maddelerinde ongorulen Yonetmelikler GerGeve- 
sinde belirlenir. ig Kanununun 66 ncl maddesinde belirtilen sureler gunluk Gal~gma su- 
resinden sayll~r. 

Ayn~ Kanununun 68 inci maddesi uyarlnca verilen ara dir~lenmeleri qallgma sure- 
sinden sayrlmaz. 

Fazla Gallsma 

Madde 8 - Denklegtirme esasrnln dlglnda haftada 45 saati agan Gallgmalarda ig 
Kanununun 41, 42 ve 43 uncu maddeleri ile 41 inci maddenin son frkrasrnca ongoru- 
len Yonetmelik hukumleri uygulanrr. 

Ara Dinlenmesi 

Madde 9 - 4857 say111 lg Kanununun 68 inci maddesine gore gunluk Gallgma su- 
resinin ortalama bir zaman~nda o yerin gelenekleri ve igin geregine gore ayarlanmak 
suretiyle ig~ilere ara dinlenmesi verilir. 

Madde 10 - igveren taraflndan, ig~ilerin gunluk Gal~gma saatleri ile tatil ve Gallgll- 
mayan gunleri gosteren gunluk Gallgma qizelgesi duzenlenir. Bu ~izelgede i g ~ i  ve igve- 
renin imzas~ yer allr. 
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Duyuru 

Madde 11 - Gunluk $alrgman~n baslama ve bitig saatleri ile dinlenme saatleri i9qi- 
lere duyurulur. 

Hafta Tatili ve ~cre t i  

Madde 12 - ig~ilere, tatil gununden once 4857 sayrlr 15 Kanununun 63 uncu mad- 
desine gore belirlenen $alrsma surelerini tamamlam19 olmalar~ kosulu ile aynl Kanu- 
nun 46 ncr maddesine gore 7 gunluk bir zaman dilimi iqinde kesintisiz en az 24 saat 
hafta tatili verilir. 

Calr~rlmayan hafta tatili gunij i$in isveren tarafrndan bir ig kargrl~gr olmaksrzln o 
giinun ucreti tam olarak odenir. 

Genel Tatil ve ljcreti 

Madde 13 - 4857 say111 Is Kanununun 44 uncu maddesi uyarlnca ulusal bayram 
ve genel tatil gunlerinde tar1 m ve orman isqilerinin qal19t1 r ~ l  ~p $all?t~ rllmayacagl is veya 
toplu is sozlegmelerinde belirlenir. 

Sozlesmelerde hukum bulunmamasr halinde, soz konusu gunlerde qalrgrlmasl iqin 
isqinin onayl gereklidir. 

Bu gunlere iligkin ucretler, 4857 say111 I? Kanununun 47 nci maddesi uyarlnca 
onedir. 

Madde 14 - lsyerinde ise ba$adrgr gijnden itibaren, deneme suresi de dahil 
olmak uzere en az bir yrl qal~gm~g olan is~ilere, 4857 say111 19 Kanununun 53, 54, 55, 
56 ve 57 nci maddeleri hukumlerine gore ylllrk iicretli izini verilir. 

UCUNCCI BOLCIM 
Son Hukumler 

Yururlukten Kaldlr~lan Hiikiimler 

Madde 15 - 16/4/2003 tarihli ve 25081 say111 Resm'i Gazete'de yay~mlanan Ta- 
rrmdan Sayrlan lglerde Callgan is~ilerin Callgma Kogullarrna lligkin Yonetmelik yurur- 
lukten kaldr r~lmrgtrr. 

Yuriirliik 

Madde 16 - Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yururlijge girer. 

Yurutme 

Madde 17 - Bu Yonetmelik hukumlerini Cal19ma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ yuru- 
tur. 



lg Kanununa lligkin Cal~gma Sureleri Yonetmeligi 
(Resmi Gazete 06.04.2004125425) 

s i ~ i ~ c i  BOLUM 
Ama~ ,  Kapsam ve Dayanak 

A m a ~  ve Kapsam 

Madde 1 - Bu Yonetmeligin amacl, Gal13ma surelerinin uygulanmas~na ili3kin 
esaslar~ duzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 13 Kanununun 63 uncu 
maddesine dayanr larak hazlrlanrn13tlr. 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
Genel Hukumler 

Callgma Suresi 

Madde 3 - Calqma suresi, i3Ginin $al13tlrlld1g1 i3te ge~irdigi suredir. i3 Kanununun 
66 ncr maddesinin birinci f~kraslnda yazll~ sureler de Gal13ma suresinden saylllr. Aynr 
Kanunun 68 inci maddesi uyarlnca verilen ara dinlenmeleri ise, Gal13ma suresinden 
say~lmaz. 

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yoredeki gelenekler ve i3in niteligi goz onunde 
tutularak, yirmidort saat i~ inde  kesintisiz oniki saat dinlenme suresi dikkate allnarak 
duzenlenir. 4857 say111 13 Kanununun 69 uncu maddesinin son f~kras~ hukmu sakl~dlr. 

Haftal~k Normal Callgma Suresi 

Madde 4 - Genel bak~mdan Gal13ma suresi haftada en ~ o k  k~rkbe? saattir. Aksi 
kararla~t1r1lmam13sa bu sure, i3yerlerinde haftan~n Gal131lan gunlerine e3it o l~ude bo- 
lunerek uygulanlr. 

Haftanln i3 gunlerinden birinde klsmen Gal131lan i?yerlerinde, bu sure haftal~k $a- 
I13ma suresinden du3uldukten sonra, Gal131lan surenin Gal131lan gun saylslna bolun- 
mesi suretiyle gunluk Gal13ma sureleri belirlenir. 

Gunluk Galr3ma suresi her ne 3ekilde olursa olsun 11 saati a3amaz. 

Bir i3Ginin bu slnlrlarr a3an surelerle $al13t1r1lmas1nda; 

a) 4857 say111 13 Kanununun 41,42 ve 43 uncu maddeleri, 



b) 79 say111 Milli Korunma Su$larlnln Aff~na, Milli Korunma Tegkilat, Sermaye ve 
Fon Hesaplarlnln Tasfiyesine ve Bazl Hukumler lhdasina Dair Kanunun 6 ncl mad- 
desi 

hukumleri uygulanir 

Denkleqtirme Esaslna Gore Callgma 

Madde 5 - Taraflarrn yazll~ anlagmas1 ile haftalik normal ~aligma suresi, igyerinde 
haftanin gallgilan gunlerine giinde onbir saati agmamak koguluyla farkll gekilde 
dagitrlabilir. Bu halde, yogunla~trrrlmr~ ig haftasi veya haftalarindan sonraki donemde 
ig~inin daha az surelerle ~alrgt~rilrnasi suretiyle, toplam ~al igma suresi, ~a l igmas~ 
gereken toplam normal sureyi ge~rneyecek gekilde denkle~tirilir. 

Denklegtirme iki ayllk sure i~ inde tamamlanacak, bu sure toplu ig sozlegmeleri ile 
dort aya kadar art~r~labilecektir. 

P a r ~ a  baglna, akort veya goturij gibi yap~lan ig tutarlna gore iicret odenen iglerde 
de bu Yonetmeligin denklegtirmeye iliskin hukumleri uygulanlr. 

Denklegtirme donemi i~ inde  gunluk ve haftalrk Fal~srna sureleri ile denklegtirrne 
suresi uygulamasln~n baglangl~ ve bitig tarihleri igverence belirlenir. 

K ~ s m i  Sureli Cal~qma 

Madde 6 - isyerinde tam sureli ig sozlegrnesi ile yapllan emsal ~aligmanin ijqte 
ikisi oranrna kadar yap~lan ~alrgma kisrni sureli Gal~gmadlr. 

Telafi Callqmas~ 

Madde 7 - Zorunlu nedenlerle igin durmasi, ulusal bayram ve gene tatillerden 
once veya sonra i9yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle igyerinde normal Ga- 
Irgma surelerinin onemli o l~ude altlnda ~alrgilrnasr veya tamamen tatil edilmesi ya da 
ig~inin talebi ile kendisine 4857 sayill ig Kanunu, ig sozle$meleri ve toplu ig sozlegme- 
leri ile ongorulen yasal izinleri drg~nda izin verilmesi hallerinde, i9Ginin Galigmadlgi bu 
surelerin telafisi iqin iggiye yapt~rrlacak qal~gma, telafi galrgmasidrr. 

Telafi ~a l~gmas l  yaptlracak igveren; bu Fal~gman~n 4857 say111 ig Kanununun 64 
uncu maddesinde sayllan nedenlerden hangisine dayandlolnl agk olarak belirtmek, 
hangi tarihte ~all$maya baglanacaglnl, ilgili igqilere bildirmek zorundadlr. 

Telafi ~a l i$mas~,  kaynagln~ olugturan zorunlu nedenin ortadan kalkmas~ ve igyeri- 
nin normal Galigma donemine baglamaslnl takip eden 2 ay i~erisinde yaptlr~llr. Telafi 
~alrgmasi, gunluk en ~ o k  ~ a l ~ s m a  suresi olan 11 saati agmamak kogulu ile gunde 3 
saatten fazla olamaz. Telafi ~allgmasl, tatil gunlerinde yaptlrllamaz. 



Gunluk Cal~gma Suresinin Duyurulmas~ 

Madde 8 - Gunluk Gal19manln ba9lama ve biti9 saatleri ile dinlenme saatleri i9yer- 
lerinde i9Gilere uygun ara~larla duyurulur. 

Yap~lan i9lerin niteligine gore, i9in ba9lama ve biti9 saatleri i9~iler i ~ i n  farkli 9ekilde 
duzenlenebilir. 

Cal~gma Suresinin Belgelenmesi 

Madde 9 - iyeren, i9Gilerin Gali9ma surelerini uygun ara~larla belgelemek zorun- 
dad~r. 

Giinluk Cal~gma Suresinden Daha Az Callgllacak lgler 

Madde 10 - Sagl~k kurallar~ bak~m~ndan, gunde, ancak 7,5 saat ya da daha az 
~alr9mas1 gereken i9lerde Gal19an i9Giler hakkinda, i9 sureleri yonunden, 19 Kanunu- 
nun 63 uncu maddesinin son f~kras~nda ongorulen yonetmelik hukumleri uygulan~r. 

Madde 11 - Cal19ma sureleriyle ilgili olarak ongorulen s~nirlamalar, i9yerleri ya da 
yurutulen i9lere degil, i9Gilerin 9ahlslarina ili9kindir. 

UCUNCU BOLUM 
Yururluk ve Yurutme 

Yururluk 

Madde 12 - Bu Yonetmelik yayrmi tarihinde yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 13 - Bu yonetmelik hiikumlerini Cal19ma ve Sosyal Guvenlik Bakan~ yuru- 
tur. 



Postalar Halinde igpi Cal~~trr~larak Yiiriitiilen iglerde Cal~~malara iligkin 
0zel Usul ve Esaslar Hakkrnda Yonetmelik 

(Resmi Gazete 07.04.2004125426) 

s i ~ i ~ c i  BOLUM 
Ama$, Kapsam ve Dayanak 

A m a ~  ve Kapsam 

Madde 1 - Nitelikleri dolaylslyla surekli $al~$tlklarl i$in durmaks~z~n birbiri ardlna 
postalar halinde is$i ~al19tlrllarak i9letilen veya nobetle9e iS$i postalar~ ile yapllan ig- 
lerde, $al~gma surelerine, gece $al~Smalar~na, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine 
iligkin ozel usul ve esaslar bu Yonetmelikle duzenlenmektedir. 

Dayanak 

Madde 2 - Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say111 lg Kanununun 76 ncl 
maddesinin ikinci f~kras~na dayanllarak haz~rlanml~trr. 

i ~ i ~ c i  BOLUM 
Usul ve Esaslar 

Duzenleme ve ilan Yukumlulugii 

Madde 3 - isveren veya iSveren vekilleri, posta saylsl ile her postanln i9e ba9- 
lama ve bitirme saatlerini, postalar halinde $al~$tlrd~klarr i$$ilerin ad ve soyadlar~nr, ara 
dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ili9kin degi~iklikleri duzenleyerek igyerinde 
i$$ilerin kolayca gorup okuyabilecekleri 9ekilde ilan etmekle yukumludur. 

igqi Postalar~ Sayls~n~n Diizenlenmesi 

Madde 4 - ig$i postalar~; 

a) Nitelikleri dolaylsryla sijrekli $al~gt~klar~ igin durmaks~zln birbiri ardlna postalar 
halinde ig$i $al~$~r~larak yijrutulen i9lerde posta saylsl 24 saatlik sure i~ inde en az u$ 
igqi postas~ $allgtlrllacak gekilde duzenlenir. 

b) Bu maddenin (a) bendi d19rnda kalan ve i$$i postalarr ile yurutulen diger iglerde 
24 saatlik sure i~ inde $al~$rrllacak i$$i postalarl saylsl, her bir ig$i postaslnln ~allgma 
suresi, 4857 say111 ig Kanununun 63 uncu maddesinin u~uncu f~kraslnda ongorulen 
Yonetmelikte belirtilen gunluk $al~sma suresini agmayacak gekilde duzenlenir. 

c) Sagl~k kurallar~ bak~mlndan gunde 7,5 saat ya da daha az $all$llmas~ gereken 
iglerde i$$i postalar~ saylsr, her bir postan~n ~allgrna suresi, 4857 say111 lg Kanununun 
63 uncu maddesinin son f~kras~nda ongorulen Yonetmelikte belirtilen gunluk $allgma 
surelerini a9mayacak 9ekilde duzenlenir. 



d) lsqi postalarl saylslnln duzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 say111 Milli Ko- 
runma Suqlarlnln Aff~na, Milli Kor~~nma Teskilat, Sermaye ve Fon Hesaplar~nrn Tasfi- 
yesine ve Baz~ Hukumler lhdaslna Dair Kanunun 6 ncl maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 
4857 say111 is Kanununun 43 uncu maddesi hukumleri gozonunde tutulur. 

Gece Callqtrrrlma Yasag~ 

Madde 5 - 4857 say111 lgi Kanununun 69 uncu maddesinin birinci f~kraslnda tan~m- 
lanan gece donemine denk dusen 20.00.-06.00 saatleri arasrndaki i ~ q i  postalarrnda, 
18 yaynl doldurmam~s qocuk ve genq isqilerin qal~gA~r~lmalar~ yasakt~r. 

ljcretten indirim Yapllamayacagl 

Madde 6 - Bir isqi postas1 ile yurutulen islerde, ikili ya da daha qok posta saylsl- 
nln ar t~r~ lmas~ ya da uq posta halinde qal~s~lan islerlerinde gunluk qalrsma suresinin 
7,5 saatin altrnda saptanmas1 sonucunda, qal~sma surelerindeki azalma nedeniyle, 
isqilerin ucretlerinden her sekilde olursa olsun indirim yapllamaz. 

Gece Callqma Siiresi 

Madde 7 - Postalar halinde isqi qallstlr~larak yurutulen islerde, 19 Kanununun 42 
ve 43 uncu maddeleri ve 79 say111 Milli Korunma Suqlarlnrn Afflna, Milli Korunma 
Te~kilat, Sermaye ve Fon ~esaplarrnln Tasfiyesine ve Bazr Hukumler lhdas~na Dair 
Kanunun 6 ncl maddesi ile 4857 say111 Is Kanununun 70 inci maddesinde ongorulen 
Yonetmelikte belirtilen haller dlynda, iqqilerin gece postalar~nda 7,5 saatten qok qa- 
Ilstlr~lmalarr yasakt~r. 

Gallsma suresinin yar~slndan qogu gece donemine rastlayan bir postanrn qal~s- 
masl, gece qalrsmas~ saylllr. 

iqqi Postalar~nrn Degiqme Siiresi 

Madde 8 - Gece ve gunduz isletilen ve nobetlese isqi postalar~ qallstlr~larak yuru- 
tulen i~ lerde postalar; en fazla bir is haftasr gece ~al~gdlrllan isqilerin, ondan sonra ge- 
len ikinci is haftasrnda gunduz qal~strrrlmalar~ suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini 
alacak sekilde duzenlenir. 

Zorunluluk olmad~kqa i~qilerin postalar~ degistirilemez. Ancak 4857 say111 Is Kanu- 
nunun 69 uncu maddesi uyarlnca, gece qal~smas~ nedeniyle sagl~glnrn bozuldugunu 
raporla belgeleyen isqiye isveren, olanaklar~n elverdigi olqude gunduz postaslnda 
durumuna uygun bir is verir. 

Isin niteligi ve yurutumu, is sag l~g~  ve guvenligi gozonunde tutularak, gece ve 
gunduz postalarlnda iki haftal~k nobetlesme esasl da uygulanabilir. 






