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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

 
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Kanunun amacı �şverenler �le b�r �ş sözleşmes�ne dayanarak

çalıştırılan �şç�ler�n çalışma şartları ve çalışma ortamına �l�şk�n hak ve
sorumluluklarını düzenlemekt�r.

Bu Kanun, 4 üncü Maddedek� �st�snalar dışında kalan bütün �şyerler�ne, bu
�şyerler�n�n �şverenler� �le �şveren vek�ller�ne ve �şç�ler�ne faal�yet konularına
bakılmaksızın uygulanır.

İşyerler�, �şverenler, �şveren vek�ller� ve �şç�ler, 3 üncü maddedek� b�ld�r�m
gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümler� �le bağlı olurlar.

Tanımlar
Madde 2 - B�r �ş sözleşmes�ne dayanarak çalışan gerçek k�ş�ye �şç�, �şç�

çalıştıran gerçek veya tüzel k�ş�ye yahut tüzel k�ş�l�ğ� olmayan kurum ve
kuruluşlara �şveren, �şç� �le �şveren arasında kurulan �l�şk�ye �ş �l�şk�s� den�r.
İşveren tarafından mal veya h�zmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan
unsurlar �le �şç�n�n b�rl�kte örgütlend�ğ� b�r�me �şyer� den�r.

İşveren�n �şyer�nde ürett�ğ� mal veya h�zmet �le n�tel�k yönünden bağlılığı
bulunan ve aynı yönet�m altında örgütlenen yerler (�şyer�ne bağlı yerler) �le
d�nlenme, çocuk emz�rme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve
meslekî eğ�t�m ve avlu g�b� d�ğer eklent�ler ve araçlar da �şyer�nden sayılır.

İşyer�, �şyer�ne bağlı yerler, eklent�ler ve araçlar �le oluşturulan �ş
organ�zasyonu kapsamında b�r bütündür.

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/48 md.; Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-
6331/37 md.)

İşveren adına hareket eden ve �ş�n, �şyer�n�n ve �şletmen�n yönet�m�nde
görev alan k�mselere �şveren vek�l� den�r. İşveren vek�l�n�n bu sıfatla �şç�lere
karşı �şlem ve yükümlülükler�nden doğrudan �şveren sorumludur.

Bu Kanunda �şveren �ç�n öngörülen her çeş�t sorumluluk ve zorunluluklar
�şveren vek�ller� hakkında da uygulanır. İşveren vek�ll�ğ� sıfatı, �şç�lere tanınan
hak ve yükümlülükler� ortadan kaldırmaz.

8424
 

B�r �şverenden, �şyer�nde yürüttüğü mal veya h�zmet üret�m�ne �l�şk�n
yardımcı �şler�nde veya asıl �ş�n b�r bölümünde �şletmen�n ve �ş�n gereğ� �le
teknoloj�k nedenlerle uzmanlık gerekt�ren �şlerde �ş alan ve bu �ş �ç�n
görevlend�rd�ğ� �şç�ler�n� sadece bu �şyer�nde aldığı �şte çalıştıran d�ğer �şveren
�le �ş aldığı �şveren arasında kurulan �l�şk�ye asıl �şveren-alt �şveren �l�şk�s� den�r.
Bu �l�şk�de asıl �şveren, alt �şveren�n �şç�ler�ne karşı o �şyer� �le �lg�l� olarak bu



10.05.2021 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4857&MevzuatTur=1&MevzuatTert�p=5 2/46

Kanundan, �ş sözleşmes�nden veya alt �şveren�n taraf olduğu toplu �ş
sözleşmes�nden doğan yükümlülükler�nden alt �şveren �le b�rl�kte sorumludur.

Asıl �şveren�n �şç�ler�n�n alt �şveren tarafından �şe alınarak çalıştırılmaya
devam ett�r�lmes� suret�yle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o �şyer�nde
çalıştırılan k�mse �le alt �şveren �l�şk�s� kurulamaz. Aks� halde ve genel olarak
asıl �şveren alt �şveren �l�şk�s�n�n muvazaalı �şleme dayandığı kabul ed�lerek alt
�şveren�n �şç�ler� başlangıçtan �t�baren asıl �şveren�n �şç�s� sayılarak �şlem
görürler. İşletmen�n ve �ş�n gereğ� �le teknoloj�k nedenlerle uzmanlık gerekt�ren
�şler dışında asıl �ş bölünerek alt �şverenlere ver�lemez.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya Cumhurbaşkanlığı
kararnames�ne dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları �le bunların
doğrudan veya dolaylı olarak sermayes�n�n en az yüzde ell�s�ne sah�p oldukları
ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya d�ğer kanun hükümler�
çerçeves�nde, h�zmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğ�nce, yüklen�c�
aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şek�lde çalışmış olmalarına dayanarak; (1)

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara a�t kadro veya poz�syonlara
atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara a�t �şyerler�n�n kadro veya
poz�syonlarında çalışanlar �ç�n toplu �ş sözleşmes�, personel kanunları veya �lg�l�
d�ğer mevzuat hükümler�ne göre bel�rlenen her türlü malî haklar �le sosyal
yardımlardan yararlanmaya,

hak kazanamazlar.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sek�z�nc� fıkrada bel�rt�len �şyerler�nde

yüklen�c�ler dışında kalan �şverenler tarafından çalıştırılanlar �le bu �şyerler�n�n
tâb� oldukları �hale mevzuatı çerçeves�nde kend� nam ve hesabına sözleşme
yaparak üstlend�ğ� �hale konusu �şte doğrudan kend�ler� çalışanlar da aynı
hükümlere tâb�d�r. Sek�z�nc� fıkrada bel�rt�len kurum, kuruluş veya ortaklıkların
sermayes�ne katıldıkları ortaklıkların kadro veya poz�syonlarında çalışan
�şç�ler�n, ortak durumundak� kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya
poz�syonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerl� olan
malî haklar �le sosyal yardımlardan yararlanma talepler� hakkında da sek�z�nc�
fıkra hükümler� uygulanır. H�zmet alımına dayanak teşk�l edecek sözleşme ve
şartnamelere;

a) İşe alınacak k�ş�ler�n bel�rlenmes� ve �şten çıkarma yetk�s�n�n kamu
kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) H�zmet alım sözleşmeler� çerçeves�nde ya da geç�c� �şç� olarak aynı �ş
yer�nde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “kanunun verd�ğ� yetk�ye” �bares� “Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

8424-1
 

İşyer�n� b�ld�rme
Madde 3 - Bu Kanunun kapsamına g�ren n�tel�kte b�r �şyer�n� kuran, her ne

suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen
değ�şt�ren veya herhang� b�r sebeple faal�yet�ne son veren ve �şyer�n� kapatan
�şveren, �şyer�n�n unvan ve adres�n�, çalıştırılan �şç� sayısını, çalışma konusunu,
�ş�n başlama veya b�tme gününü, kend� adını ve soyadını yahut unvanını,
adres�n�, varsa �şveren vek�l� veya vek�ller�n�n adı, soyadı ve adresler�n� b�r ay
�ç�nde bölge müdürlüğüne b�ld�rmek zorundadır.
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(Değ�ş�k �k�nc� fıkra: 15/5/2008-5763/1 md.) Bu Kanunun 2 nc�
maddes�n�n altıncı fıkrasına göre �ş alan alt �şveren; kend� �şyer�n�n tesc�l� �ç�n
asıl �şverenden aldığı yazılı alt �şverenl�k sözleşmes� ve gerekl� belgelerle
b�rl�kte, b�r�nc� fıkra hükmüne göre b�ld�r�m yapmakla yükümlüdür. Bölge
müdürlüğünce tesc�l� yapılan bu �şyer�ne a�t belgeler gerekt�ğ�nde �ş
müfett�şler�nce �ncelen�r. İnceleme sonucunda muvazaalı �şlem�n tesp�t� hal�nde,
bu tesp�te �l�şk�n gerekçel� müfett�ş raporu �şverenlere tebl�ğ ed�l�r. Bu rapora
karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz iş günü �ç�nde �şverenlerce yetk�l� �ş
mahkemes�ne �t�raz ed�leb�l�r. (Değ�ş�k beş�nc� cümle: 16/9/2014-6552/1 md.)
İt�raz üzer�ne görülecek olan dava bas�t yargılama usulüne göre dört ay �ç�nde
sonuçlandırılır. Mahkemece ver�len kararın temy�z� hâl�nde Yargıtay altı ay
�ç�nde kes�n olarak karar ver�r. Kamu �dareler�nce bu raporlara karşı yetk�l� �ş
mahkemeler�ne �t�raz ed�lmes� ve mahkeme kararlarına karşı d�ğer kanun
yollarına başvurulması zorunludur. Rapora otuz �ş günü �ç�nde �t�raz ed�lmem�ş
veya mahkeme muvazaalı �şlem�n tesp�t�n� onamış �se tesc�l �şlem� �ptal ed�l�r ve
alt �şveren�n �şç�ler� başlangıçtan �t�baren asıl �şveren�n �şç�ler� sayılır.(1)(2)

(Ek fıkra:11/6/2003-4884/10 md.) Ancak, ş�rketler�n tesc�l kayıtları �se
t�caret s�c�l� memurluklarının gönderd�ğ� belgeler üzer�nden yapılır ve bu
belgeler �lg�l� t�caret s�c�l� memurluğunca b�r ay �ç�nde Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı �lg�l� bölge müdürlükler�ne gönder�l�r.

(Ek fıkra: 15/5/2008-5763/1 md.) Asıl �şveren-alt �şveren �l�şk�s�n�n
kurulması, b�ld�r�m� ve �şyer�n�n tesc�l� �le yapılacak sözleşmede bulunması
gerekl� d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
––––––––––––––
(1)  10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “altı �ş günü” �bareler� “otuz �ş günü” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(2)  10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�nde  4857 sayılı İş

Kanununun 3 üncü maddes�n�n �k�nc�  fıkrasının beş�nc� cümles�n�n
değ�şt�r�lmes� hüküm altına alınmış olmakla b�rl�kte, �k� cümle şekl�ndek�
düzenleme yer�ne �şlenm�şt�r.

8424-2
 

İst�snalar
Madde 4 -Aşağıda bel�rt�len �şlerde ve �ş �l�şk�ler�nde bu Kanun hükümler�

uygulanmaz;
a) Den�z ve hava taşıma �şler�nde,
b) 50'den az �şç� çalıştırılan (50 dah�l) tarım ve orman �şler�n�n yapıldığı

�şyerler�nde veya �şletmeler�nde,
c) A�le ekonom�s� sınırları �ç�nde kalan tarımla �lg�l� her çeş�t yapı �şler�,
d) B�r a�len�n üyeler� ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dah�l)

hısımları arasında dışardan başka b�r� katılmayarak evlerde ve el sanatlarının
yapıldığı �şlerde,

e) Ev h�zmetler�nde,
f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
g) Sporcular hakkında,
h) Rehab�l�te ed�lenler hakkında,
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nc� maddes�n�n tar�f�ne

uygun üç k�ş�n�n çalıştığı �şyerler�nde.
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––––––––––––––
(1)  20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�yle, bu bentte yer

alan “İş sağlığı ve güvenl�ğ� hükümler� saklı kalmak üzere” �bares� madde
metn�nden çıkarılmıştır.

8425
 

Şu kadar k�;
a) Kıyılarda veya l�man ve �skelelerde gem�lerden karaya ve karadan

gem�lere yapılan yükleme ve boşaltma �şler�,
b) Havacılığın bütün yer tes�sler�nde yürütülen �şler,
c) Tarım sanatları �le tarım aletler�, mak�ne ve parçalarının yapıldığı atölye

ve fabr�kalarda görülen �şler,
d) Tarım �şletmeler�nde yapılan yapı �şler�,
e) Halkın faydalanmasına açık veya  �şyer�n�n eklent�s� durumunda olan

park ve bahçe �şler�,
f) Den�z İş Kanunu kapsamına g�rmeyen ve tarım �şler�nden sayılmayan,

den�zlerde çalışan su ürünler� üret�c�ler� �le �lg�l� �şler,
Bu Kanun hükümler�ne tab�d�r.
Eş�t davranma �lkes�
Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk,

cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam sürel� çalışan �şç� karşısında kısmî
sürel� çalışan �şç�ye, bel�rs�z sürel� çalışan �şç� karşısında bel�rl� sürel� çalışan
�şç�ye farklı �şlem yapamaz.

İşveren, b�yoloj�k veya �ş�n n�tel�ğ�ne �l�şk�n sebepler zorunlu kılmadıkça,
b�r �şç�ye, �ş sözleşmes�n�n yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermes�nde, c�ns�yet veya gebel�k neden�yle doğrudan
veya dolaylı farklı �şlem yapamaz.

Aynı veya eş�t değerde b�r �ş �ç�n c�ns�yet neden�yle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.

İşç�n�n c�ns�yet� neden�yle özel koruyucu hükümler�n uygulanması, daha
düşük b�r ücret�n uygulanmasını haklı kılmaz.

İş �l�şk�s�nde veya sona ermes�nde yukarıdak� fıkra hükümler�ne aykırı
davranıldığında �şç�, dört aya kadar ücret� tutarındak� uygun b�r tazm�nattan
başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edeb�l�r. 2821 sayılı Send�kalar
Kanununun 31 �nc� maddes� hükümler� saklıdır.

20 nc� madde hükümler� saklı kalmak üzere �şveren�n yukarıdak� fıkra
hükümler�ne aykırı davrandığını �şç� �spat etmekle yükümlüdür. Ancak, �şç� b�r
�hlal�n varlığı �ht�mal�n� güçlü b�r b�ç�mde gösteren b�r durumu ortaya
koyduğunda, �şveren böyle b�r �hlal�n mevcut olmadığını �spat etmekle yükümlü
olur.

İşyer�n�n veya b�r bölümünün devr�



10.05.2021 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4857&MevzuatTur=1&MevzuatTert�p=5 5/46

Madde 6 - İşyer� veya �şyer�n�n b�r bölümü hukukî b�r �şleme dayalı olarak
başka b�r�ne devred�ld�ğ�nde, dev�r tar�h�nde �şyer�nde veya b�r bölümünde
mevcut olan �ş sözleşmeler� bütün hak ve borçları �le b�rl�kte devralana geçer.

Devralan �şveren, �şç�n�n h�zmet süres�n�n esas alındığı haklarda, �şç�n�n
devreden �şveren yanında �şe başladığı tar�he göre �şlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdak� hükümlere göre dev�r hal�nde, dev�rden önce doğmuş olan ve
dev�r tar�h�nde ödenmes� gereken borçlardan devreden ve devralan �şveren
b�rl�kte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden �şveren�n
sorumluluğu dev�r tar�h�nden �t�baren �k� yıl �le sınırlıdır.

8426
 

Tüzel k�ş�l�ğ�n b�rleşme veya katılma ya da türünün değ�şmes�yle sona
erme hal�nde b�rl�kte sorumluluk hükümler� uygulanmaz.

Devreden veya devralan �şveren �ş sözleşmes�n� sırf �şyer�n�n veya
�şyer�n�n b�r bölümünün devr�nden dolayı feshedemez ve dev�r �şç� yönünden
fes�h �ç�n haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan �şveren�n ekonom�k
ve teknoloj�k sebepler�n yahut �ş organ�zasyonu değ�ş�kl�ğ�n�n gerekl� kıldığı
fes�h hakları veya �şç� ve �şverenler�n haklı sebeplerden derhal fes�h hakları
saklıdır.

Yukarıdak� hükümler, �flas dolayısıyla malvarlığının tasf�yes� sonucu
�şyer�n�n veya b�r bölümünün başkasına devr� hal�nde uygulanmaz.

Geç�c� �ş �l�şk�s�
Madde 7 - (Değ�ş�k: 6/5/2016-6715/1 md.)
Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi

içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme
yapılmak suretiyle kurulabilir.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca
izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi
yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;

a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde
belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda
kaldığı diğer hâllerde,

b) Mevsimlik tarım işlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen

işlerde,
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli

ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi

kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde,
kurulabilir.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin

devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın,
diğer bentlerde sayılan hâllerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan
bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en
fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin
sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Bu Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde
sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan
işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
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65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi
çalıştıramaz.

8427
 

İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi
sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve
daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir.
İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma
süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi sağlama
sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında özel istihdam
bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih
tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun
hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.

Geçici işçi çalıştıran işveren;
a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici

işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.
b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Türkiye İş

Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle saklamakla
yükümlüdür.

c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam
bürosuna derhâl, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ilgili
mercilere bildirmekle yükümlüdür.

d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden
eşit muamele ilkesince yararlandırır. Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde
ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden
yararlandırılır.

e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa
işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.

f) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17
nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve
güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere
katılmakla yükümlüdür.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma
süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için
doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu
aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran
işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur.
Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici
işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği,
özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve
özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır. Geçici işçinin, Türkiye İş
Kurumundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş
görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya
farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz.
Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe
çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç
ayı geçemez.

8428
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İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde, geçici
işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin
ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle,
özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici
işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici işçi çalıştıran işveren,
ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun
alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek
kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin
banka hesabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları
geçici işçi çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne
bildirilir.

Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam
etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona
erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu
durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme
süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.

Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu
zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding
bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş
ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı
geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici
olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş
ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden
işveren ile birlikte sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve on dördüncü
fıkralar ve dokuzuncu fıkranın (a) ve (f) bentleri ile (d) bendinin birinci
cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler bu fıkraya göre kurulan geçici iş
ilişkisinde de uygulanır.

 
İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmes�, Türler� ve Fesh�
 

Tanım ve şek�l
Madde 8 - İş sözleşmes�, b�r tarafın (�şç�) bağımlı olarak �ş görmey�, d�ğer

tarafın (�şveren) da ücret ödemey� üstlenmes�nden oluşan sözleşmed�r. İş
sözleşmes�, Kanunda aks� bel�rt�lmed�kçe, özel b�r şekle tâb� değ�ld�r.

Süres� b�r yıl ve daha fazla olan �ş sözleşmeler�n�n yazılı şek�lde yapılması
zorunludur. Bu belgeler damga verg�s� ve her çeş�t res�m ve harçtan muaftır.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde �şveren �şç�ye en geç �k� ay �ç�nde
genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süres�n�, temel
ücret� ve varsa ücret ekler�n�, ücret ödeme dönem�n�, süres� bel�rl� �se
sözleşmen�n süres�n�, fes�h hal�nde tarafların uymak zorunda oldukları
hükümler� gösteren yazılı b�r belge vermekle yükümlüdür. Süres� b�r ayı
geçmeyen bel�rl� sürel� �ş sözleşmeler�nde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş
sözleşmes� �k� aylık süre dolmadan sona erm�ş �se, bu b�lg�ler�n en geç sona erme
tar�h�nde �şç�ye yazılı olarak ver�lmes� zorunludur.

8428-1
 

Türü ve çalışma b�ç�mler�n� bel�rleme serbest�s�
Madde 9 - Taraflar �ş sözleşmes�n�, Kanun hükümler�yle get�r�len

sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, �ht�yaçlarına uygun türde düzenleyeb�l�rler.
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İş sözleşmeler� bel�rl� veya bel�rs�z sürel� yapılır. Bu sözleşmeler çalışma
b�ç�mler� bakımından tam sürel� veya kısmî sürel� yahut deneme sürel� ya da
d�ğer türde oluşturulab�l�r.

Sürekl� ve süreks�z �şlerdek� �ş sözleşmeler�
Madde 10 - N�tel�kler� bakımından en çok otuz �ş günü süren �şlere

süreks�z �ş, bundan fazla devam edenlere  sürekl� �ş den�r.
Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geç�c� 6 ncı  maddeler� süreks�z �şlerde
yapılan �ş sözleşmeler�nde uygulanmaz. Süreks�z �şlerde, bu maddelerde
düzenlenen konularda  Borçlar Kanunu hükümler� uygulanır.

Bel�rl� ve bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes�
Madde 11 - İş �l�şk�s�n�n b�r süreye bağlı olarak yapılmadığı halde

sözleşme bel�rs�z sürel� sayılır. Bel�rl� sürel� �şlerde veya bell� b�r �ş�n
tamamlanması veya bel�rl� b�r olgunun ortaya çıkması g�b� objekt�f koşullara
bağlı olarak �şveren �le �şç� arasında yazılı şek�lde yapılan �ş sözleşmes� bel�rl�
sürel� �ş sözleşmes�d�r.

Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes�, esaslı b�r neden olmadıkça, b�rden fazla üst
üste (z�nc�rleme) yapılamaz. Aks� halde �ş sözleşmes� başlangıçtan �t�baren
bel�rs�z sürel� kabul ed�l�r.

Esaslı nedene dayalı z�nc�rleme �ş sözleşmeler�, bel�rl� sürel� olma
özell�ğ�n� korurlar.

Bel�rl� ve bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes� ayırımın sınırları
Madde 12 - Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalıştırılan �şç�, ayırımı haklı

kılan b�r neden olmadıkça, salt �ş sözleşmes�n�n sürel� olmasından dolayı bel�rs�z
sürel� �ş sözleşmes�yle çalıştırılan emsal �şç�ye göre farklı �şleme tâb� tutulamaz.

Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalışan �şç�ye, bel�rl� b�r zaman ölçüt
alınarak ödenecek ücret ve paraya �l�şk�n bölüneb�l�r menfaatler, �şç�n�n çalıştığı
süreye orantılı olarak ver�l�r. Herhang� b�r çalışma şartından yararlanmak �ç�n
aynı �şyer� veya �şletmede geç�r�len kıdem arandığında bel�rl� sürel� �ş
sözleşmes�ne göre çalışan �şç� �ç�n farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren b�r
neden olmadıkça, bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes� �le çalışan emsal �şç� hakkında
esas alınan kıdem uygulanır.

Emsal �şç�, �şyer�nde aynı veya benzer� �şte bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes�yle
çalıştırılan �şç�d�r. İşyer�nde böyle b�r �şç� bulunmadığı takd�rde, o �şkolunda
şartlara uygun b�r �şyer�nde aynı veya benzer �ş� üstlenen bel�rs�z sürel� �ş
sözleşmes�yle çalıştırılan �şç� d�kkate alınır.

Kısmî sürel� ve tam sürel� �ş sözleşmes�
Madde 13 - İşç�n�n normal haftalık çalışma süres�n�n, tam sürel� �ş

sözleşmes�yle çalışan emsal �şç�ye göre öneml� ölçüde daha az bel�rlenmes�
durumunda sözleşme kısmî sürel� �ş sözleşmes�d�r.

Kısmî sürel� �ş sözleşmes� �le çalıştırılan �şç�, ayırımı haklı kılan b�r neden
olmadıkça, salt �ş sözleşmes�n�n kısmî sürel� olmasından dolayı tam sürel� emsal
�şç�ye göre farklı �şleme tâb� tutulamaz. Kısmî sürel� çalışan �şç�n�n ücret ve
paraya �l�şk�n bölüneb�l�r menfaatler�, tam sürel� emsal �şç�ye göre çalıştığı
süreye orantılı olarak öden�r.

8428-2
 

Emsal �şç�, �şyer�nde aynı veya benzer� �şte tam sürel� çalıştırılan �şç�d�r.
İşyer�nde böyle b�r �şç� bulunmadığı takd�rde, o �şkolunda şartlara uygun
�şyer�nde aynı veya benzer �ş� üstlenen tam sürel� �ş sözleşmes�yle çalıştırılan
�şç� esas alınır.

İşyer�nde çalışan �şç�ler�n, n�tel�kler�ne uygun açık yer bulunduğunda
kısmî sürel�den tam sürel�ye veya tam sürel�den kısmî sürel�ye geç�r�lme �stekler�
�şverence d�kkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.
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(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Bu kanunun 74 üncü maddesinde
öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi
takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli
çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli
fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi,
aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya
dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması
durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu
haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi
işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin
çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç
yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de
çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör
veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Çağrı üzer�ne çalışma ve uzaktan çalışma(1)
Madde 14 - Yazılı sözleşme �le  �şç�n�n yapmayı üstlend�ğ� �şle �lg�l� olarak

kend�s�ne �ht�yaç duyulması hal�nde �ş görme ed�m�n�n yer�ne get�r�leceğ�n�n
kararlaştırıldığı �ş �l�şk�s�, çağrı üzer�ne çalışmaya dayalı kısm� sürel� b�r �ş
sözleşmes�d�r.

Hafta, ay veya yıl g�b� b�r zaman d�l�m� �ç�nde �şç�n�n ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar bel�rlemed�kler� takd�rde, haftalık çalışma süres� y�rm� saat
kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzer�ne çalıştırılmak �ç�n bel�rlenen sürede �şç�
çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

İşç�den �ş görme borcunu yer�ne get�rmes�n� çağrı yoluyla talep hakkına
sah�p olan �şveren, bu çağrıyı, aks� kararlaştırılmadıkça, �şç�n�n çalışacağı
zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzer�ne
�şç� �ş görme ed�m�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma
süres� kararlaştırılmamış �se, �şveren her çağrıda �şç�y� günde en az dört saat üst
üste çalıştırmak zorundadır.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışma; işçinin, işveren
tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya
da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve
yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş
sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin
ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların
korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel
ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.
––––––––––––––
(1)  Bu madde başlığı “ Çağrı üzer�ne çalışma”’ �ken 6/5/2016 tar�h ve 6715

sayılı Kanınun 2 nc� maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden
olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme
tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı
işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı
bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı
ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin
niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı,
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verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması
ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

Deneme sürel� �ş sözleşmes�
Madde  15 - Taraflarca �ş sözleşmes�ne b�r deneme kaydı konulduğunda,

bunun süres� en çok �k� ay olab�l�r. Ancak deneme süres� toplu �ş sözleşmeler�yle
dört aya kadar uzatılab�l�r.

Deneme süres� �ç�nde taraflar �ş sözleşmes�n� b�ld�r�m süres�ne gerek
olmaksızın ve tazm�natsız feshedeb�l�r. İşç�n�n çalıştığı günler �ç�n ücret ve d�ğer
hakları saklıdır.

Takım sözleşmes� �le oluşturulan �ş sözleşmeler�
Madde 16 - B�rden çok �şç�n�n meydana get�rd�ğ� b�r takımı tems�len bu

�şç�lerden b�r�n�n, takım kılavuzu sıfatıyla �şverenle yaptığı sözleşmeye takım
sözleşmes� den�r.

Takım sözleşmes�n�n, oluşturulacak �ş sözleşmeler� �ç�n hang� süre
kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerek�r. Sözleşmede her �şç�n�n
k�ml�ğ� ve alacağı ücret ayrı ayrı göster�l�r.

Takım sözleşmes�nde �s�mler� yazılı �şç�lerden her b�r�n�n �şe başlamasıyla,
o �şç� �le �şveren arasında takım sözleşmes�nde bel�rlenen şartlarla b�r �ş
sözleşmes� yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmes� hakkında Borçlar
Kanununun 110 uncu maddes� hükmü de uygulanır.

İşe başlamasıyla �ş sözleşmes� kurulan �şç�lere ücretler�n� �şveren veya
�şveren vek�l� her b�r�ne ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu �ç�n,
takıma dah�l �şç�ler�n ücretler�nden �şe aracılık veya benzer� b�r nedenle kes�nt�
yapılamaz.

Sürel� fes�h
Madde 17 - Bel�rs�z sürel� �ş sözleşmeler�n�n fesh�nden önce durumun

d�ğer tarafa b�ld�r�lmes� gerek�r.
İş sözleşmeler�;
a) İş� altı aydan az sürmüş olan �şç� �ç�n, b�ld�r�m�n d�ğer tarafa

yapılmasından başlayarak �k� hafta sonra,
b) İş� altı aydan b�rbuçuk yıla kadar sürmüş olan �şç� �ç�n, b�ld�r�m�n d�ğer

tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İş� b�rbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan �şç� �ç�n, b�ld�r�m�n d�ğer

tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İş� üç yıldan fazla sürmüş �şç� �ç�n, b�ld�r�m yapılmasından başlayarak

sek�z hafta sonra,
Feshed�lm�ş sayılır.
Bu süreler asgar� olup sözleşmeler �le artırılab�l�r.
B�ld�r�m şartına uymayan taraf, b�ld�r�m süres�ne �l�şk�n ücret tutarında

tazm�nat ödemek zorundadır.

8429
 

İşveren b�ld�r�m süres�ne a�t ücret� peş�n vermek suret�yle �ş sözleşmes�n�
feshedeb�l�r.

İşveren�n b�ld�r�m şartına uymaması veya b�ld�r�m süres�ne a�t ücret� peş�n
ödeyerek sözleşmey� feshetmes�, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 �nc� maddes�
hükümler�n�n uygulanmasına engel olmaz. 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası
uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 �nc� maddeler�n�n uygulanma alanı
dışında kalan �şç�ler�n �ş sözleşmes�n�n, fes�h hakkının kötüye kullanılarak sona
erd�r�ld�ğ� durumlarda �şç�ye b�ld�r�m süres�n�n üç katı tutarında tazm�nat öden�r.
Fes�h �ç�n b�ld�r�m şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca
tazm�nat ödenmes�n� gerekt�r�r.
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Bu maddeye göre ödenecek tazm�natlar �le b�ld�r�m süreler�ne a�t peş�n
ödenecek ücret�n hesabında 32 nc� madden�n b�r�nc�  fıkrasında yazılan ücrete ek
olarak �şç�ye sağlanmış para veya para �le ölçülmes� mümkün sözleşme ve 
Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Fesh�n geçerl� sebebe dayandırılması
Madde  18 - Otuz veya daha fazla �şç� çalıştıran �şyerler�nde en az altı

aylık kıdem� olan  �şç�n�n bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes�n� fesheden �şveren, �şç�n�n
yeterl�l�ğ�nden veya davranışlarından ya da �şletmen�n, �şyer�n�n veya �ş�n
gerekler�nden kaynaklanan geçerl� b�r sebebe dayanmak zorundadır. (Ek cümle:
10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı �şler�nde çalışan �şç�lerde kıdem şartı aranmaz.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddes�ndek� süreler
d�kkate alınır.

Özell�kle aşağıdak� hususlar fes�h �ç�n geçerl� b�r sebep oluşturmaz:
a) Send�ka üyel�ğ� veya çalışma saatler� dışında veya �şveren�n rızası �le

çalışma saatler� �ç�nde send�kal faal�yetlere katılmak.
b) İşyer� send�ka tems�lc�l�ğ� yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını tak�p veya

yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek �ç�n �şveren aleyh�ne �dar� veya adl�
makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.(1)

d) Irk, renk, c�ns�yet, meden� hal, a�le yükümlülükler�, ham�lel�k, doğum,
d�n, s�yas� görüş ve benzer� nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın �şç�ler�n çalıştırılmasının yasak
olduğu sürelerde �şe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza neden�yle 25 �nc� madden�n (I) numaralı bend�n�n (b)
alt bend�nde öngörülen bekleme süres�nde �şe geç�c� devamsızlık.

İşç�n�n altı aylık kıdem�, aynı �şveren�n b�r veya değ�ş�k �şyerler�nde geçen
süreler b�rleşt�r�lerek hesap ed�l�r. İşveren�n aynı �şkolunda b�rden fazla �şyer�n�n
bulunması hal�nde, �şyer�nde çalışan �şç� sayısı, bu �şyerler�nde çalışan toplam
�şç� sayısına göre bel�rlen�r.
 
––––––––––––––
(1)  18/2/2009 tar�hl� ve 5838 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�yle; bu bentte yer

alan“Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını tak�p” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek” �bares� eklenm�şt�r.

8430
İşletmen�n  bütününü sevk ve �dare eden �şveren vek�l� ve yardımcıları �le

�şyer�n�n bütününü sevk ve �dare eden ve �şç�y� �şe alma ve �şten çıkarma yetk�s�
bulunan �şveren vek�ller� hakkında  bu madde,  19 ve  21 �nc� maddeler  �le  25
�nc�  madden�n son fıkrası  uygulanmaz.

Sözleşmen�n fesh�nde usul
Madde 19 - İşveren fes�h b�ld�r�m�n� yazılı olarak yapmak ve fes�h

sebeb�n� açık ve kes�n b�r şek�lde bel�rtmek zorundadır.
Hakkındak� �dd�alara karşı savunmasını almadan b�r �şç�n�n bel�rs�z sürel�

�ş sözleşmes�, o �şç�n�n davranışı veya ver�m� �le �lg�l� nedenlerle feshed�lemez.
Ancak, �şveren�n 25 �nc� madden�n (II) numaralı bend�  şartlarına uygun fes�h
hakkı saklıdır.

Fes�h b�ld�r�m�ne �t�raz ve usulü
Madde 20 – (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) İş

sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu
hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti
sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten
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itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa
uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir.
Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden
reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da
resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Fesh�n geçerl� b�r sebebe dayandığını �spat yükümlülüğü �şverene a�tt�r.
İşç�, fesh�n başka b�r sebebe dayandığını �dd�a ett�ğ� takd�rde, bu �dd�asını �spatla
yükümlüdür.

(Değ�ş�k üçüncü fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) Dava ivedilikle
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması
hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.

(İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemes�n�n 19/10/2005 tar�hl� ve
E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı �le.)

Geçers�z sebeple yapılan fesh�n sonuçları
Madde 21 - İşverence geçerl� sebep göster�lmed�ğ� veya göster�len sebeb�n

geçerl� olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tesp�t ed�lerek fesh�n
geçers�zl�ğ�ne karar ver�ld�ğ�nde, �şveren, �şç�y� b�r ay �ç�nde �şe başlatmak
zorundadır. İşç�y� başvurusu üzer�ne �şveren b�r ay �ç�nde �şe başlatmaz �se,
�şç�ye en az dört aylık ve en çok sek�z aylık ücret� tutarında tazm�nat ödemekle
yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem fesh�n geçers�zl�ğ�ne karar verd�ğ�nde, �şç�n�n
�şe başlatılmaması hal�nde ödenecek tazm�nat m�ktarını da bel�rler.

Kararın kes�nleşmes�ne kadar çalıştırılmadığı süre �ç�n �şç�ye en çok dört
aya kadar doğmuş bulunan ücret ve d�ğer hakları  öden�r.

(Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Mahkeme veya özel hakem, ikinci
fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer
hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

 
 
 

8431
 

İşç� �şe başlatılırsa, peş�n olarak ödenen b�ld�r�m süres�ne a�t ücret �le
kıdem tazm�natı,  yukarıdak� fıkra hükümler�ne göre yapılacak ödemeden
mahsup ed�l�r. İşe başlatılmayan �şç�ye b�ld�r�m süres� ver�lmem�ş veya b�ld�r�m
süres�ne a�t ücret peş�n ödenmem�şse, bu sürelere a�t ücret tutarı ayrıca öden�r.

İşç� kes�nleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebl�ğ�nden �t�baren on
�şgünü �ç�nde �şe başlamak �ç�n �şverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşç� bu
süre �ç�nde başvuruda bulunmaz �se, �şverence yapılmış olan fes�h geçerl� b�r
fes�h sayılır ve �şveren sadece bunun hukuk� sonuçları �le sorumlu olur.

(Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Arabuluculuk faal�yet� sonunda
tarafların, �şç�n�n �şe başlatılması konusunda anlaşmaları hâl�nde;

a) İşe başlatma tar�h�n�,
b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve d�ğer hakların parasal m�ktarını,
c) İşç�n�n �şe başlatılmaması durumunda �k�nc� fıkrada düzenlenen

tazm�natın parasal m�ktarını,
belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve

son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması
hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile
sorumlu olur.

Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler� sözleşmeler �le
h�çb�r suretle değ�şt�r�lemez; aks� yönde sözleşme hükümler� geçers�zd�r.

Çalışma koşullarında değ�ş�kl�k ve �ş sözleşmes�n�n fesh�
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Madde 22 - İşveren, �ş sözleşmes�yle veya �ş sözleşmes�n�n ek�
n�tel�ğ�ndek� personel yönetmel�ğ� ve benzer� kaynaklar ya da �şyer�
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı b�r değ�ş�kl�ğ� ancak durumu
�şç�ye yazılı olarak b�ld�rmek suret�yle yapab�l�r. Bu şekle uygun olarak
yapılmayan ve �şç� tarafından  altı �şgünü �ç�nde yazılı olarak  kabul ed�lmeyen
değ�ş�kl�kler �şç�y� bağlamaz. İşç� değ�ş�kl�k öner�s�n� bu süre �ç�nde kabul
etmezse, �şveren değ�ş�kl�ğ�n geçerl� b�r nedene dayandığını veya fes�h �ç�n
başka b�r geçerl� neden�n bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve b�ld�r�m
süres�ne uymak suret�yle �ş sözleşmes�n� feshedeb�l�r. İşç� bu durumda 17 �la 21
�nc� madde hükümler�ne göre dava açab�l�r.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değ�şt�reb�l�r.
Çalışma koşullarında değ�ş�kl�k geçm�şe etk�l� olarak yürürlüğe konulamaz.

Yen�  �şveren�n sorumluluğu
Madde 23 - Süres� bel�rl� olan veya olmayan sürekl� �ş sözleşmes� �le b�r

�şveren�n �ş�ne g�rm�ş olan �şç�, sözleşme süres�n�n b�tmes�nden önce yahut
b�ld�r�m süres�ne uymaksızın �ş�n� bırakıp başka b�r �şveren�n �ş�ne g�rerse
sözleşmen�n bu suretle fesh�nden ötürü, �şç�n�n sorumluluğu yanında, ayrıca yen�
�şveren de aşağıdak� hallerde b�rl�kte sorumludur:

a) İşç�n�n bu davranışına, yen� �şe g�rd�ğ� �şveren sebep olmuşsa.
b) Yen� �şveren, �şç�n�n bu davranışını b�lerek onu �şe almışsa.
c) Yen� �şveren �şç�n�n bu davranışını öğrend�kten sonra dah� onu

çalıştırmaya devam ederse.
 

8432
 

İşç�n�n haklı nedenle derhal fes�h hakkı
Madde 24 - Süres� bel�rl� olsun veya olmasın �şç�, aşağıda yazılı hallerde

�ş sözleşmes�n� süren�n b�t�m�nden önce veya b�ld�r�m süres�n� beklemeks�z�n
feshedeb�l�r:

I. Sağlık sebepler�:
a) İş sözleşmes�n�n konusu olan �ş�n yapılması �ş�n n�tel�ğ�nden doğan b�r

sebeple �şç�n�n sağlığı veya yaşayışı �ç�n tehl�kel� olursa.
b) İşç�n�n sürekl� olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü �şveren

yahut başka b�r �şç� bulaşıcı veya �şç�n�n �ş� �le bağdaşmayan b�r hastalığa
tutulursa.

II. Ahlak ve �y�n�yet kurallarına uymayan haller ve benzerler�:
a) İşveren �ş sözleşmes� yapıldığı sırada bu sözleşmen�n esaslı

noktalarından b�r� hakkında   yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut
gerçeğe uygun olmayan b�lg�ler vermek veya sözler söylemek suret�yle �şç�y�
yanıltırsa.

b) İşveren �şç�n�n veya a�les� üyeler�nden b�r�n�n şeref ve namusuna
dokunacak şek�lde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya �şç�ye c�nsel
tac�zde bulunursa.

c) İşveren �şç�ye veya a�les� üyeler�nden b�r�ne karşı sataşmada bulunur
veya gözdağı ver�rse, yahut �şç�y� veya a�les� üyeler�nden b�r�n� kanuna karşı
davranışa özend�r�r, kışkırtır, sürükler, yahut �şç�ye ve a�les� üyeler�nden b�r�ne
karşı haps� gerekt�ren b�r suç �şlerse yahut �şç� hakkında şeref ve hays�yet kırıcı
asılsız ağır �snad veya �thamlarda bulunursa.

d) İşç�n�n d�ğer b�r �şç� veya üçüncü k�ş�ler tarafından �şyer�nde c�nsel
tac�ze uğraması ve bu durumu �şverene b�ld�rmes�ne rağmen gerekl� önlemler
alınmazsa.

e) İşveren tarafından �şç�n�n ücret� kanun hükümler� veya sözleşme
şartlarına uygun olarak hesap ed�lmez veya ödenmezse,
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f) Ücret�n parça başına veya �ş tutarı üzer�nden ödenmes� kararlaştırılıp da
�şveren tarafından �şç�ye yapab�leceğ� sayı ve tutardan az �ş ver�ld�ğ� hallerde,
aradak� ücret farkı zaman esasına göre ödenerek �şç�n�n eks�k aldığı ücret
karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:
İşç�n�n çalıştığı �şyer�nde b�r haftadan fazla süre �le �ş�n durmasını

gerekt�recek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
İşveren�n haklı nedenle derhal fes�h hakkı
Madde 25 - Süres� bel�rl� olsun veya olmasın �şveren, aşağıda yazılı

hallerde �ş sözleşmes�n� süren�n b�t�m�nden önce veya b�ld�r�m süres�n�
beklemeks�z�n feshedeb�l�r: 

I- Sağlık sebepler�:
a) İşç�n�n kend� kastından veya derl� toplu olmayan yaşayışından yahut

�çk�ye düşkünlüğünden doğacak b�r hastalığa yakalanması veya engelli hâle
gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç �ş günü
veya b�r ayda beş �ş gününden fazla sürmes�.(1)
––––––––––––––
(1)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu alt bentte 

yer alan “veya sakatlığa uğraması halinde” ibaresi “yakalanması veya
engelli hâle gelmesi durumunda”  şeklinde değiştirilmiştir.

8433
 

b) İşç�n�n tutulduğu hastalığın tedav� ed�lemeyecek n�tel�kte olduğu ve
�şyer�nde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması
durumunda.

(a) alt bend�nde sayılan sebepler dışında �şç�n�n hastalık, kaza, doğum ve
gebel�k g�b� hallerde �şveren �ç�n �ş sözleşmes�n� b�ld�r�ms�z fes�h hakkı;
bel�rt�len haller�n �şç�n�n �şyer�ndek� çalışma süres�ne göre 17 nc� maddedek�
b�ld�r�m süreler�n� altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebel�k
haller�nde bu süre 74 üncü maddedek� süren�n b�t�m�nde başlar. Ancak �şç�n�n �ş
sözleşmes�n�n askıda kalması neden�yle �ş�ne g�demed�ğ� süreler �ç�n ücret
�şlemez.

II- Ahlak ve �y� n�yet kurallarına uymayan haller ve benzerler�:
a) İş sözleşmes� yapıldığı sırada bu sözleşmen�n esaslı noktalarından b�r�

�ç�n gerekl� vasıflar veya şartlar kend�s�nde bulunmadığı halde bunların
kend�s�nde bulunduğunu �ler� sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan b�lg�ler
veya sözler söyleyerek �şç�n�n �şveren� yanıltması.

b) İşç�n�n, �şveren yahut bunların a�le üyeler�nden b�r�n�n şeref ve
namusuna dokunacak sözler sarfetmes� veya davranışlarda bulunması, yahut
�şveren hakkında şeref ve hays�yet kırıcı asılsız �hbar ve �snadlarda bulunması.

c) İşç�n�n �şveren�n başka b�r �şç�s�ne c�nsel tac�zde bulunması.
d) İşç�n�n �şverene yahut onun a�les� üyeler�nden b�r�ne yahut �şveren�n

başka �şç�s�ne sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak
gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.(1)

e) İşç�n�n, �şveren�n güven�n� kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,
�şveren�n meslek sırlarını ortaya atmak g�b� doğruluk ve bağlılığa uymayan
davranışlarda bulunması.

f) İşç�n�n, �şyer�nde, yed� günden fazla hap�sle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen b�r suç �şlemes�.

g) İşç�n�n �şverenden �z�n almaksızın veya haklı b�r sebebe dayanmaksızın
ardı ardına �k� �şgünü veya b�r ay �ç�nde �k� defa herhang� b�r tat�l gününden
sonrak� �ş günü, yahut b�r ayda üç �şgünü �ş�ne devam etmemes�.
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h) İşç�n�n yapmakla ödevl� bulunduğu görevler� kend�s�ne hatırlatıldığı
halde yapmamakta ısrar etmes�.

ı) İşç�n�n kend� �steğ� veya savsaması yüzünden �ş�n güvenl�ğ�n� tehl�keye
düşürmes�, �şyer�n�n malı olan veya malı olmayıp da el� altında bulunan
mak�neler�, tes�satı veya başka eşya ve maddeler� otuz günlük ücret�n�n tutarıyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:
İşç�y� �şyer�nde b�r haftadan fazla süre �le çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı

b�r sebeb�n ortaya çıkması.
IV- İşç�n�n gözaltına alınması veya tutuklanması hal�nde devamsızlığın 17

nc� maddedek� b�ld�r�m süres�n� aşması.
İşç� fesh�n yukarıdak� bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı

�dd�ası �le 18, 20 ve 21 �nc� madde hükümler� çerçeves�nde yargı yoluna
başvurab�l�r.

 
––––––––––––––
(1)  20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�yle, bu alt bentte

yer alan “veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmes�” �bares� “, �şyer�ne
sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmes� ya da �şyer�nde bu
maddeler� kullanması” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

8434
 

Derhal fes�h hakkını kullanma süres�
Madde 26 - 24 ve 25 �nc� maddelerde göster�len ahlak ve �y�n�yet

kurallarına uymayan hallere dayanarak �şç� veya �şveren �ç�n tanınmış olan
sözleşmey� fes�h yetk�s�, �k� taraftan b�r�n�n bu çeş�t davranışlarda bulunduğunu
d�ğer tarafın öğrend�ğ� günden başlayarak altı �ş günü geçt�kten ve her halde
f��l�n gerçekleşmes�nden �t�baren b�r yıl sonra kullanılamaz. Ancak �şç�n�n
olayda madd� çıkar sağlaması hal�nde b�r yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebeb�yle �şç� yahut �şverenden �ş sözleşmes�n� yukarıdak�
fıkrada öngörülen süre �ç�nde feshedenler�n d�ğer taraftan tazm�nat hakları
saklıdır.

Yen� �ş arama �zn�
Madde 27- B�ld�r�m süreler� �ç�nde �şveren, �şç�ye yen� b�r �ş bulması �ç�n

gerekl� olan �ş arama �zn�n� �ş saatler� �ç�nde ve ücret kes�nt�s� yapmadan
vermeye mecburdur. İş arama �zn�n�n süres� günde �k� saatten az olamaz ve �şç�
�sterse �ş arama �z�n saatler�n� b�rleşt�rerek toplu kullanab�l�r. Ancak �ş arama
�zn�n� toplu kullanmak �steyen �şç�, bunu �şten ayrılacağı günden evvelk� günlere
rastlatmak ve bu durumu �şverene b�ld�rmek zorundadır.

İşveren yen� �ş arama �zn�n� vermez veya eks�k kullandırırsa o süreye
�l�şk�n ücret �şç�ye öden�r.

İşveren, �ş arama �zn� esnasında �şç�y� çalıştırır �se �şç�n�n �z�n kullanarak
b�r çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete �laveten, çalıştırdığı süren�n
ücret�n� yüzde yüz zamlı öder.

Çalışma belges�
Madde 28 - İşten ayrılan �şç�ye, �şveren tarafından �ş�n�n çeş�d�n�n ne

olduğunu ve süres�n� gösteren b�r belge ver�l�r.
Belgen�n vakt�nde ver�lmemes�nden veya belgede doğru olmayan b�lg�ler

bulunmasından zarar gören �şç� veyahut �şç�y� �ş�ne alan yen� �şveren esk�
�şverenden tazm�nat �steyeb�l�r.

Bu belgeler her türlü res�m ve harçtan muaftır.
Toplu �şç� çıkarma
Madde 29 - İşveren; ekonom�k, teknoloj�k, yapısal ve benzer� �şletme,

�şyer� veya �ş�n gerekler� sonucu toplu �şç� çıkarmak �sted�ğ�nde, bunu en az otuz
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gün önceden b�r yazı �le, �şyer� send�ka tems�lc�ler�ne, �lg�l� bölge müdürlüğüne
ve Türk�ye İş Kurumuna b�ld�r�r.

İşyer�nde çalışan �şç� sayısı:                                                   
a) 20 �le 100 �şç� arasında �se, en az 10 �şç�n�n,
b) 101 �le 300 �şç� arasında �se, en az yüzde on oranında �şç�n�n,
c) 301 ve daha fazla �se, en az 30 �şç�n�n,
İş�ne 17 nc� madde uyarınca ve b�r aylık süre �ç�nde aynı tar�hte veya farklı

tar�hlerde son ver�lmes� toplu �şç� çıkarma sayılır.
B�r�nc� fıkra uyarınca yapılacak b�ld�r�mde �şç� çıkarmanın sebepler�,

bundan etk�lenecek �şç� sayısı ve grupları �le �şe son verme �şlemler�n�n hang�
zaman d�l�m�nde gerçekleşeceğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�n bulunması zorunludur.

8434-1
 

B�ld�r�mden sonra �şyer� send�ka tems�lc�ler� �le �şveren arasında yapılacak
görüşmelerde, toplu �şç� çıkarmanın önlenmes� ya da çıkarılacak �şç� sayısının
azaltılması yahut çıkarmanın �şç�ler açısından olumsuz etk�ler�n�n en aza
�nd�r�lmes� konuları ele alınır. Görüşmeler�n sonunda, toplantının yapıldığını
gösteren b�r belge düzenlen�r.

Fes�h b�ld�r�mler�, �şveren�n toplu �şç� çıkarma �steğ�n� bölge müdürlüğüne
b�ld�rmes�nden otuz  gün sonra hüküm doğurur.

İşyer�n�n bütünüyle kapatılarak kes�n ve devamlı suretle faal�yete son
ver�lmes� hal�nde, �şveren sadece durumu en az otuz gün önceden �lg�l� bölge
müdürlüğüne ve Türk�ye İş Kurumuna b�ld�rmek ve �şyer�nde �lan etmekle
yükümlüdür. İşveren toplu �şç� çıkarmanın kes�nleşmes�nden �t�baren altı ay
�ç�nde aynı n�tel�ktek� �ş �ç�n yen�den �şç� almak �sted�ğ� takd�rde n�tel�kler�
uygun olanları terc�hen �şe çağırır.

Mevs�m ve kampanya �şler�nde çalışan �şç�ler�n �şten çıkarılmaları
hakkında, �şten çıkarma bu �şler�n n�tel�ğ�ne bağlı olarak yapılıyorsa, toplu �şç�
çıkarmaya �l�şk�n hükümler uygulanmaz.

İşveren toplu �şç� çıkarılmasına �l�şk�n hükümler� 18, 19, 20 ve 21 �nc�
madde hükümler�n�n uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aks�
halde �şç� bu maddelere göre dava açab�l�r.

Engell� ve esk� hükümlü çalıştırma zorunluluğu(1)(2)(3)
Madde 30 – (Değ�ş�k : 15/5/2008-5763/2 md.)
İşverenler, ell� veya daha fazla �şç� çalıştırdıkları özel sektör �şyerler�nde

yüzde üç engell�, kamu �şyerler�nde �se yüzde dört engell� ve yüzde �k� esk�
hükümlü �şç�y� veya 21/6/1927 tar�hl� ve 1111 sayılı Askerl�k Kanunu veya
16/6/1927 tar�hl� ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Asker� Memurlar
Kanunu kapsamına g�ren ve askerl�k h�zmet�n� yaparken 12/4/1991 tar�hl� ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 �nc� maddes�nde sayılan terör
olaylarının sebep ve tes�r� sonucu malul sayılmayacak şek�lde yaralananları
meslek, beden ve ruh� durumlarına uygun �şlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Aynı �l sınırları �ç�nde b�rden fazla �şyer� bulunan �şveren�n bu kapsamda
çalıştırmakla yükümlü olduğu �şç� sayısı, toplam �şç� sayısına göre hesaplanır.(2)
––––––––––––––
(1)  Bu madde başlığı “Özürlü, esk� hükümlü ve terör mağduru çalıştırma

zorunluluğu” �ken, 15/5/2008 tar�hl� ve 5763 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�yle
metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)  4/7/2012 tar�hl� ve 6353 sayılı Kanunun 79 uncu maddes�yle, bu madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “esk� hükümlü �şç�y�” �bares�nden sonra gelmek
üzere “veya 21/6/1927 tar�hl� ve 1111 sayılı Askerl�k Kanunu veya 16/6/1927
tar�hl� ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Asker� Memurlar Kanunu
kapsamına g�ren ve askerl�k h�zmet�n� yaparken 12/4/1991 tar�hl� ve 3713
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sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 �nc� maddes�nde sayılan terör
olaylarının sebep ve tes�r� sonucu malul sayılmayacak şek�lde yaralananları”
�bares� eklenm�şt�r.

(3)  25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu madden�n 
başlığında yer alan “Özürlü” �bares� “Engell�”, b�r�nc� fıkrasında yer alan
“özürlü” �bareler� “engell�”, �k�nc� fıkrasında yer alan “sakatlananlara”
�bares� “engell� hâle gelenlere”, dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü”
�bares� “engell�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

 

8434-2
 

Bu kapsamda çalıştırılacak �şç� sayısının tesp�t�nde bel�rl� ve bel�rs�z sürel�
�ş sözleşmes�ne göre çalıştırılan �şç�ler esas alınır. Kısm� sürel� �ş sözleşmes�ne
göre çalışanlar, çalışma süreler� d�kkate alınarak tam sürel� çalışmaya
dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kes�rler d�kkate alınmaz,
yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyer�n�n �şç�s� �ken engell� hâle
gelenlere öncel�k tanınır.(1)

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları �şç�ler� Türk�ye İş Kurumu
aracılığı �le sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak �şç�ler�n n�tel�kler�, hang�
�şlerde çalıştırılab�lecekler�, bunların �şyerler�nde genel hükümler dışında bağlı
olacakları özel çalışma �le mesleğe yönelt�lmeler�, meslek� yönden �şverence
nasıl �şe alınacakları, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının görüşü alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
(2)

Yer altı ve su altı �şler�nde engell� �şç� çalıştırılamaz ve yukarıdak�
hükümler uyarınca �şyerler�ndek� �şç� sayısının tesp�t�nde yer altı ve su altı
�şler�nde çalışanlar hesaba katılmaz.(3)

 
––––––––––––––
(1)  25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “sakatlananlara” �bares� “engell� hâle gelenlere” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)  6/2/2014 tar�hl� ve 6518 sayılı Kanunun 58 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer
alan “nasıl işe alınacakları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak” ibaresi eklenmiştir.

(3)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer
alan yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

8435
 

B�r �şyer�nden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan malul�yet�
ortadan kalkan �şç�ler esk� �şyerler�nde tekrar �şe alınmalarını �sted�kler� takd�rde,
�şveren bunları esk� �şler� veya benzer� �şlerde boş yer varsa derhal, yoksa
boşalacak �lk �şe başka �stekl�lere terc�h ederek, o andak� şartlarla �şe almak
zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde �şveren �ş sözleşmes� yapma
yükümlülüğünü yer�ne get�rmezse, �şe alınma �steğ�nde bulunan esk� �şç�ye altı
aylık ücret tutarında tazm�nat öder.

Özel sektör �şverenler�nce bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964
tar�hl� ve 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanununa tab� engell� s�gortalılar �le
1/7/2005 tar�hl� ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�nde bel�rt�len korumalı
�şyerler�nde çalıştırılan engell� s�gortalıların, aynı Kanunun 72 nc� ve 73 üncü
maddeler�nde sayılan ve 78 �nc� maddes�yle bel�rlenen pr�me esas kazanç alt
sınırı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m�ne a�t �şveren h�sseler�n�n tamamı,
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kontenjan fazlası engell� çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engell� çalıştıran
�şverenler�n bu şek�lde çalıştırdıkları her b�r engell� �ç�n pr�me esas kazanç alt
sınırı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m�ne a�t �şveren h�sseler�n�n tamamı
Haz�nece karşılanır. İşveren h�sses�ne a�t pr�mler�n Haz�nece karşılanab�lmes�
�ç�n �şverenler�n çalıştırdıkları s�gortalılarla �lg�l� olarak 506 sayılı Kanun
uyarınca aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n yasal süres� �çer�s�nde Sosyal
Güvenl�k Kurumuna ver�lmes� ve s�gortalıların tamamına a�t s�gorta pr�mler�n�n
s�gortalı h�sses�ne �sabet eden tutarı �le Haz�nece karşılanmayan �şveren
h�sses�ne a�t tutarın ödenm�ş olması şarttır. Bu fıkraya göre �şveren tarafından
ödenmes� gereken pr�mler�n geç ödenmes� hal�nde, Haz�nece Sosyal Güvenl�k
Kurumuna yapılacak ödemen�n gec�kmes�nden kaynaklanan gec�kme zammı,
�şverenden tahs�l ed�l�r. Haz�nece karşılanan pr�m tutarları gel�r ve kurumlar
verg�s� uygulamalarında g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alınmaz. (Ek
cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşv�k, kamu �dareler�
har�ç 506 sayılı Kanun kapsamındak� s�gortalılara �l�şk�n matrah ve oranlar
üzer�nden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geç�c� 20 nc� maddes� kapsamındak�
sandıkların statüler�ne tab� personel� �ç�n de uygulanır. Bu fıkranın
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığı �le Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı ve Haz�ne Müsteşarlığı tarafından müştereken bel�rlen�r. (1)
(2)(3)
–––––––––––––
(1)  15/5/2008 tar�hl� ve 5763 sayılı Kanunun 38 nc� maddes�yle bu fıkranın

1/7/2008 tar�h�nde yürürlüğe g�receğ� hüküm altına alınmıştır.
(2)  25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “özürlü” �bareler� “engell�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
(3)  6/2/2014 tar�hl� ve 6518 sayılı Kanunun 58 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer

alan “yüzde ellisi” ibaresi “tamamı” şeklinde değiştirilmiştir.

8436
 
(Değ�ş�k yed�nc� fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye

aykırılık haller�nde 101 �nc� madde uyarınca tahs�l ed�lecek cezalar, engell�ler�n
ve esk� hükümlüler�n kend� �ş�n� kurmaları, engell�n�n �ş bulmasını sağlayacak
destek teknoloj�ler�, engell�n�n �şe yerleşt�r�lmes�, �şe ve �şyer�ne uyumunun
sağlanması ve bu g�b� projelerde kullanılır. Tahs�l ed�len cezaların kullanımına
�l�şk�n hususlar, Türk�ye İş Kurumunun koord�natörlüğünde, Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü �le İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel
Müdürlüğü, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı Engell� ve Yaşlı H�zmetler�
Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevk�f Evler� Genel Müdürlüğü, en
çok �şç� ve �şveren� tems�l eden üst kuruluşların ve en çok engell�y� tems�l eden
üst kuruluşun b�rer tems�lc�s�nden oluşan kom�syon tarafından karara bağlanır.
Kom�syonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca
çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r. (1)

Esk� hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardak� kamu güvenl�ğ� �le �lg�l�
h�zmetlere �l�şk�n özel hükümler saklıdır.

Askerl�k ve kanundan doğan çalışma
Madde 31 - Muvazzaf askerl�k ödev� dışında manevra veya herhang� b�r

sebeple s�lah altına alınan veyahut herhang� b�r kanundan doğan çalışma ödev�
yüzünden �ş�nden ayrılan �şç�n�n �ş sözleşmes� �ş�nden ayrıldığı günden
başlayarak �k� ay sonra �şverence feshed�lm�ş sayılır.

İşç�n�n bu haktan faydalanab�lmes� �ç�n o �şte en az b�r yıl çalışmış olması
şarttır. B�r yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl �ç�n, ayrıca �k� gün eklen�r.
Şu kadar k� bu süren�n tamamı doksan günü geçemez.
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İş sözleşmes�n�n feshed�lm�ş sayılab�lmes� �ç�n beklen�lmes� gereken süre
�ç�nde �şç�n�n ücret� �şlemez. Ancak özel kanunların bu husustak� hükümler�
saklıdır. Bu süre �ç�nde �ş sözleşmes�n�n Kanundan doğan başka b�r sebebe
dayanılarak �şveren veya �şç� tarafından feshed�ld�ğ� ötek� tarafa b�ld�r�lm�ş olsa
b�le, fes�h �ç�n Kanunun gösterd�ğ� süre bu süren�n b�t�m�nden sonra �şlemeye
başlar. Ancak �ş sözleşmes� bel�rl�  sürel� olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda
yazılı süre �ç�nde kend�l�ğ�nden sona er�yorsa bu madde hükümler� uygulanmaz.

Herhang� b�r asker� ve kanun� ödev dolayısıyla �ş�nden ayrılan �şç�ler bu
ödev�n sona ermes�nden başlayarak �k� ay �ç�nde �şe g�rmek �sted�kler� takd�rde
�şveren bunları esk� �şler� veya benzer� �şlerde boş yer varsa derhal, yoksa
boşalacak �lk �şe başka �stekl�lere terc�h ederek, o andak� şartlarla �şe almak
zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde �şveren �ş sözleşmes� yapma
yükümlülüğünü yer�ne get�rmezse, �şe alınma �steğ�nde bulunan esk� �şç�ye üç
aylık ücret tutarında tazm�nat öder.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret

 
Ücret ve ücret�n ödenmes�
Madde 32 - Genel anlamda ücret b�r k�mseye b�r �ş karşılığında �şveren

veya üçüncü k�ş�ler tarafından sağlanan ve para �le ödenen tutardır.
––––––––––––––
(1)  25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “özürlüler�n”, “özürlünün”, “Özürlü” ve “özürlüyü” �bareler� sırasıyla
“engell�ler�n”, “engell�n�n”, “Engell�” ve “engell�y�”  şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

 

8436-1
 

(Değ�ş�k �k�nc� fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) Ücret, pr�m, �kram�ye ve
bu n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkak kural olarak, Türk parası �le �şyer�nde veya özel
olarak açılan b�r banka hesabına öden�r. Ücret, pr�m, �kram�ye ve bu n�tel�ktek�
her çeş�t �st�hkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış �se ödeme günündek�
ray�ce göre Türk parası �le ödeme yapılab�l�r. Çalıştırılan �şç�ler�n ücret, pr�m,
�kram�ye ve bu n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkakının özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmak suret�yle ödenmes� hususunda; tab� olduğu verg�
mükellef�yet� türü, �şletme büyüklüğü, çalıştırdığı �şç� sayısı, �şyer�n�n
bulunduğu �l ve benzer� g�b� unsurları d�kkate alarak �şverenler� veya üçüncü
k�ş�ler� zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, pr�m, �kram�ye ve bu
n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkakının, brüt ya da kanun� kes�nt�ler düşüldükten sonra
kalan net m�ktar üzer�nden olup olmayacağını bel�rlemeye Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı, Mal�ye Bakanlığı ve Haz�ne Müsteşarlığından sorumlu
Devlet Bakanlığı müştereken yetk�l�d�r. Çalıştırdığı �şç�ler�n ücret, pr�m,
�kram�ye ve bu n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkakını özel olarak açılan banka hesapları
vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tab� tutulan �şverenler veya üçüncü k�ş�ler,
�şç�ler�n�n ücret, pr�m, �kram�ye ve bu n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkaklarını özel
olarak açılan banka  hesapları dışında ödeyemezler.

(Ek fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) İşç�n�n ücret, pr�m, �kram�ye ve bu
n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak
suret�yle ödenmes�ne �l�şk�n d�ğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca
müştereken çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Emre muharrer senetle (bono �le), kuponla veya yurtta geçerl� parayı tems�l
ett�ğ� �dd�a olunan b�r senetle veya d�ğer herhang� b�r şek�lde ücret ödemes�
yapılamaz.
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Ücret en geç ayda b�r öden�r. İş sözleşmeler� veya toplu �ş sözleşmeler� �le
ödeme süres� b�r haftaya kadar �nd�r�leb�l�r.

İş sözleşmeler�n�n sona ermes�nde, �şç�n�n ücret� �le sözleşme ve Kanundan
doğan para �le ölçülmes� mümkün menfaatler�n�n tam olarak ödenmes�
zorunludur.

Meyhane ve benzer� eğlence yerler� ve perakende mal satan dükkan ve
mağazalarda, buralarda çalışanlar har�ç, ücret ödemes� yapılamaz.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süres� beş yıldır.
İşveren�n ödeme acz�ne düşmes�
Madde 33 – (Mülga : 15/5/2008-5763/37 md.)

 

8437
 

Ücret�n gününde ödenmemes�
Madde 34 - Ücret� ödeme gününden �t�baren y�rm� gün �ç�nde mücb�r b�r

neden dışında ödenmeyen �şç�, �ş görme borcunu yer�ne get�rmekten kaçınab�l�r.
Bu nedenle k�ş�sel kararlarına dayanarak �ş görme borcunu yer�ne get�rmemeler�
sayısal olarak toplu b�r n�tel�k kazansa dah� grev olarak n�telend�r�lemez.
Gününde ödenmeyen ücretler �ç�n mevduata uygulanan en yüksek fa�z oranı
uygulanır.

Bu �şç�ler�n bu nedenle �ş ak�tler� çalışmadıkları �ç�n feshed�lemez ve
yer�ne yen� �şç� alınamaz, bu �şler başkalarına yaptırılamaz.

Ücret�n saklı kısmı
Madde 35 - İşç�ler�n aylık ücretler�n�n dörtte b�r�nden fazlası

haczed�lemez veya başkasına dev�r ve teml�k olunamaz. Ancak,  �şç�n�n bakmak
zorunda olduğu a�le üyeler� �ç�n hak�m tarafından takd�r ed�lecek m�ktar bu
paraya dah�l değ�ld�r. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Kamu makamlarının ve asıl �şverenler�n haked�şler�nden ücret� kesme
yükümlülüğü

Madde 36 - Genel ve katma bütçel� da�relerle mahall� �dareler veya kamu
�kt�sad� teşebbüsler� yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl �şverenler müteahh�de verd�kler�
her türlü b�na, köprü, hat ve yol �nşası g�b� yapım ve onarım �şler�nde çalışan
�şç�lerden müteahh�t veya taşeronlarca ücretler� ödenmeyenler�n bulunup
bulunmadığının kontrolü, ya da ücret� ödenmeyen �şç�n�n başvurusu üzer�ne,
ücretler� ödenmeyen varsa müteahh�tten veya taşeronlardan �stenecek bordrolara
göre bu ücretler� bunların haked�şler�nden öderler. (1)

Bunun �ç�n haked�ş ödeneceğ� �lg�l� �dare tarafından �şyer�nde şant�ye
şefl�ğ� �şyer� �lân tahtası veya �şç�ler�n toplu bulunduğu yerler g�b� �şç�ler�n
göreb�leceğ� yerlere yazılı �lân asılmak suret�yle duyurulur. Ücret alacağı olan
�şç�ler�n her haked�ş dönem� �ç�n olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından
fazlası hakkında adı geçen �darelere herhang� b�r sorumluluk düşmez.

Anılan müteahh�tler�n bu �şverenlerdek� her çeş�t tem�nat ve haked�şler�
üzer�nde yapılacak her türlü dev�r ve el değ�şt�rme �şlemler� veya hac�z ve �cra
tak�b� bu �şte çalışan �şç�ler�n ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan
sonra, kalan kısım üzer�nde hüküm �fade eder.

B�r �şveren�n üçüncü k�ş�ye karşı olan borçlarından dolayı �şyer�nde
bulunan tes�sat, malzeme, ham, yarı �şlenm�ş ve tam �şlenm�ş mallar ve başka
kıymetler üzer�nde yapılacak hac�z ve �cra tak�b�, bu �şyer�nde çalışan �şç�ler�n
�cra kararının alındığı tar�hten öncek� üç aylık dönem �ç�ndek� ücret alacaklarını
karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzer�nde hüküm �fade eder.

(Değ�ş�k beş�nc� fıkra: 10/9/2014-6552/3 md.) İşverenler, alt �şverene �ş
vermeler� hâl�nde, bunların �şç�ler�n�n ücretler�n�n öden�p ödenmed�ğ�n� �şç�n�n
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başvurusu üzer�ne veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen
ücretler� hak ed�şler�nden keserek �şç�ler�n banka hesabına yatırmakla
yükümlüdür.

Ücret hesap pusulası
Madde 37 - İşveren �şyer�nde veya bankaya yaptığı ödemelerde �şç�ye

ücret hesabını göster�r �mzalı veya �şyer�n�n özel �şaret�n� taşıyan b�r pusula
vermek zorundadır.

Bu pusulada ödemen�n günü ve �l�şk�n olduğu dönem �le fazla çalışma,
hafta tat�l�, bayram ve genel tat�l ücretler� g�b� asıl ücrete yapılan her çeş�t
eklemeler tutarının ve verg�, s�gorta pr�m�, avans mahsubu, nafaka ve �cra g�b�
her çeş�t kes�nt�ler�n ayrı ayrı göster�lmes� gerek�r.

Bu �şlemler damga verg�s� ve her çeş�t res�m ve harçtan muaftır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “özel kanunla verilmiş yetkiye” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı
kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

8438
 

Ücret kesme cezası
Madde 38 - İşveren toplu sözleşme veya �ş sözleşmeler�nde göster�lm�ş

olan sebepler dışında �şç�ye ücret kesme cezası veremez.
İşç� ücretler�nden ceza olarak yapılacak kes�nt�ler�n �şç�ye derhal

sebepler�yle beraber b�ld�r�lmes� gerek�r. İşç� ücretler�nden bu yolda yapılacak
kes�nt�ler b�r ayda �k� gündel�kten veya parça başına yahut yapılan �ş m�ktarına
göre ver�len ücretlerde �şç�n�n �k� günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar �şç�ler�n eğ�t�m� ve sosyal h�zmetler� �ç�n kullanılıp harcanmak
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı hesabına Bakanlıkça bel�rt�lecek
Türk�ye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetk�s�n� ha�z  bankalardan
b�r�ne, kes�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde yatırılır. Her �şveren �şyer�nde bu
paraların ayrı b�r hesabını tutmaya mecburdur. B�r�km�ş bulunan ceza paralarının
nerelere ve ne kadar ver�leceğ� Çalışma ve Sosyal  Güvenl�k Bakanının
başkanlık edeceğ� ve �şç� tems�lc�ler�n�n de katılacağı b�r kurul tarafından karara
bağlanır. Bu kurulun k�mlerden teşekkül edeceğ�, nasıl ve hang� esaslara göre
çalışacağı çıkarılacak b�r yönetmel�kte göster�l�r.

Asgar� ücret
Madde 39 - İş sözleşmes� �le çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan

veya olmayan her türlü �şç�n�n ekonom�k ve sosyal durumlarının düzenlenmes�
�ç�n Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca Asgar� Ücret Tesp�t Kom�syonu
aracılığı �le ücretler�n asgar� sınırları en geç �k� yılda b�r bel�rlen�r.

(Mülga �k�nc� fıkra: 2/7/2018-KHK/700/145 md.)
Kom�syon kararları kes�nd�r. Kararlar Resm� Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe g�rer.
Kom�syonun toplanma ve çalışma şekl�, asgar� ücretler�n tesp�t� sırasında

uygulanacak esaslar �le başkan, üye ve raportörlere ver�lecek huzur hakları
Mal�ye Bakanlığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığının b�rl�kte
hazırlayacakları yönetmel�kte bel�rt�l�r.

Asgar� Ücret Tesp�t Kom�syonunun sekretarya h�zmetler�, Çalışma ve
Sosyal Güvenl�k Bakanlığı  tarafından yer�ne get�r�l�r.

Yarım ücret
Madde 40 - 24 ve 25 �nc� maddeler�n (III) numaralı bentler�nde göster�len

zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan �şç�ye bu
bekleme süres� �ç�nde b�r haftaya kadar her gün �ç�n yarım ücret öden�r.

8439
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Fazla çalışma ücret�
Madde 41 - Ülken�n genel yararları yahut �ş�n n�tel�ğ� veya üret�m�n

artırılması g�b� nedenlerle fazla çalışma yapılab�l�r. Fazla çalışma, Kanunda
yazılı koşullar çerçeves�nde, haftalık kırkbeş saat� aşan çalışmalardır. 63 üncü 
madde hükmüne göre denkleşt�rme esasının uygulandığı hallerde, �şç�n�n
haftalık ortalama çalışma süres�, normal haftalık �ş süres�n� aşmamak koşulu �le,
bazı haftalarda toplam kırkbeş saat� aşsa dah� bu çalışmalar fazla çalışma
sayılmaz.

Her b�r saat fazla çalışma �ç�n ver�lecek ücret normal çalışma ücret�n�n saat
başına düşen m�ktarının yüzde ell� yükselt�lmes� suret�yle öden�r.

Haftalık çalışma süres�n�n sözleşmelerle kırkbeş saat�n altında bel�rlend�ğ�
durumlarda yukarıda bel�rt�len esaslar dah�l�nde uygulanan ortalama haftalık
çalışma süres�n� aşan ve kırkbeş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle
çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her b�r saat fazla çalışma �ç�n
ver�lecek ücret normal çalışma ücret�n�n saat başına düşen m�ktarının yüzde
y�rm�beş yükselt�lmes�yle öden�r.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan �şç� �sterse, bu çalışmalar
karşılığı zamlı ücret yer�ne, fazla çalıştığı her saat karşılığında b�r saat otuz
dak�kayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında b�r saat onbeş dak�kayı
serbest zaman olarak kullanab�l�r.

İşç� hak ett�ğ� serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreler� �ç�nde ve
ücret�nde b�r kes�nt� olmadan kullanır.

63 üncü madden�n son fıkrasında  yazılı sağlık nedenler�ne dayanan kısa
veya sınırlı sürel� �şlerde ve 69 uncu maddede bel�rt�len gece çalışmasında fazla
çalışma yapılamaz.

Fazla saatlerle çalışmak �ç�n �şç�n�n onayının alınması gerek�r.
Fazla çalışma süres�n�n toplamı b�r yılda �k�yüzyetm�ş saatten fazla

olamaz.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü

maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere
fazla çalışma yaptırılamaz.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan
işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık
otuz yed� buçuk saat� aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere
arttırılması suretiyle ödenir. (1)(2)

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şek�lde uygulanacağı
çıkarılacak yönetmel�kte göster�l�r.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
Madde 42 - Gerek b�r arıza sırasında, gerek b�r arızanın mümkün

görülmes� hal�nde yahut mak�neler veya araç ve gereç �ç�n hemen yapılması
gerekl� acele �şlerde, yahut zorlayıcı sebepler�n ortaya çıkmasında, �şyer�n�n
normal çalışmasını sağlayacak derecey� aşmamak koşulu �le �şç�ler�n heps� veya
b�r kısmına fazla çalışma yaptırılab�l�r. Bu durumda fazla çalışma yapan �şç�lere
uygun b�r d�nlenme süres� ver�lmes� zorunludur.

Şu kadar k�, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar �ç�n 41 �nc�
madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları hükümler� uygulanır.

Olağanüstü hallerde fazla çalışma
Madde 43 - Seferberl�k sırasında ve bu sürey� aşmamak şartıyla yurt

savunmasının gerekler�n� karşılayan �şyerler�nde fazla çalışmaya lüzum
görülürse �şler�n çeş�d�ne ve �ht�yacın dereces�ne göre Cumhurbaşkanı günlük
çalışma süres�n�, �şç�n�n en çok çalışma gücüne çıkarab�l�r. (3)
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Bu suretle fazla çalıştırılan �şç�ler �ç�n ver�lecek ücret hakkında 41 �nc�
madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları hükümler� uygulanır.
––––––––––––––
(1)  10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı Kanunun 145 �nc� maddes�yle bu fıkranın

1/1/2015 tar�h�nde yürürlüğe g�receğ� hüküm altına alınmıştır.
(2)  4/4/2015 tar�hl� ve 6645 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “haftalık otuz altı saat� aşan” �bares� “haftalık otuz yed� buçuk saat�
aşan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(3) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “Bakanlar Kurulu” �bares� “Cumhurbaşkanı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

8440
 

Ulusal bayram ve genel tat�l günler�nde çalışma
Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tat�l günler�nde �şyerler�nde çalışılıp

çalışılmayacağı toplu �ş sözleşmes� veya �ş sözleşmeler� �le kararlaştırılır.
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hal�nde söz konusu günlerde çalışılması �ç�n
�şç�n�n onayı gerekl�d�r.

Bu günlere a�t ücretler 47 nc� maddeye göre öden�r.
Saklı haklar
Madde 45 - Toplu �ş sözleşmes� veya �ş sözleşmeler�ne hafta tat�l�, ulusal

bayram ve genel tat�llerde �şç�lere tanınan haklara, ücretl� �z�nlere ve yüzde usulü
�le çalışan �şç�ler�n bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Bu hususlarda �şç�lere daha elver�şl� hak ve menfaatler sağlayan kanun,
toplu �ş sözleşmes�, �ş sözleşmes� veya gelenekten doğan kazanılmış haklar
saklıdır.

Hafta tat�l� ücret�
Madde 46 - Bu Kanun kapsamına g�ren �şyerler�nde, �şç�lere tat�l

gününden önce 63 üncü maddeye göre bel�rlenen �ş günler�nde çalışmış olmaları
koşulu �le yed� günlük b�r zaman d�l�m� �ç�nde kes�nt�s�z en az y�rm�dört saat
d�nlenme (hafta tat�l�) ver�l�r.

Çalışılmayan hafta tat�l� günü �ç�n �şveren tarafından b�r �ş karşılığı
olmaksızın o günün ücret� tam olarak öden�r.

Şu kadar k�;
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süres�nden sayılan zamanlar �le

günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tat�l
günler�,

b) (Değ�ş�k: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin
süreleri,

c) B�r haftalık süre �ç�nde kalmak üzere �şveren tarafından ver�len d�ğer
�z�nlerle hek�m raporuyla ver�len hastalık ve d�nlenme �z�nler�,

Çalışılmış günler g�b� hesaba katılır.
Zorlayıcı ve ekonom�k b�r sebep olmadan �şyer�ndek� çalışmanın haftanın

b�r veya b�rkaç gününde �şveren tarafından tat�l ed�lmes� hal�nde haftanın
çalışılmayan günler� ücretl� hafta tat�l�ne hak kazanmak �ç�n çalışılmış sayılır.

B�r �şyer�nde �ş�n b�r haftadan fazla b�r süre �le tat�l ed�lmes�n� gerekt�ren
zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 �nc� maddeler�n (III) numaralı
bentler�nde göster�len zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler �ç�n
�şç�lere ödenen yarım ücret hafta tat�l� günü �ç�n de öden�r.

Yüzde usulünün uygulandığı �şyerler�nde hafta tat�l� ücret� �şverence �şç�ye
öden�r.

Genel tat�l ücret�
Madde 47 - Bu Kanun kapsamına g�ren �şyerler�nde çalışan �şç�lere,

kanunlarda ulusal bayram ve genel tat�l günü olarak kabul ed�len günlerde
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çalışmazlarsa, b�r �ş karşılığı olmaksızın o günün ücretler� tam olarak, tat�l
yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün �ç�n b�r günlük ücret� öden�r.

Yüzde usulünün uygulandığı �şyerler�nde �şç�ler�n ulusal bayram ve genel
tat�l ücretler� �şverence �şç�ye öden�r.
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Geç�c� �ş göremezl�k
Madde 48 - İşç�lere geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� ver�lmes� gerekt�ğ�

zamanlarda geç�c� �ş göremezl�k süres�ne rastlayan ulusal bayram, genel tat�l ve
hafta tat�ller�, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geç�c� �ş
göremezl�k ölçüsü üzer�nden öden�r.

Hastalık neden� �le çalışılmayan günlerde Sosyal S�gortalar Kurumu
tarafından ödenen geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� aylık ücretl� �şç�ler�n
ücretler�nden mahsup ed�l�r.

Ücret şek�ller�ne göre tat�l ücret�
Madde 49 - İşç�n�n tat�l günü ücret� çalıştığı günlere göre b�r güne düşen

ücret�d�r.
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü �le çalışan �şç�ler�n tat�l günü

ücret�, ödeme dönem�nde kazandığı ücret�n aynı süre �ç�nde çalıştığı günlere
bölünmes� suret�yle hesaplanır.

Saat ücret� �le çalışan �şç�ler�n tat�l günü ücret� saat ücret�n�n yed�buçuk
katıdır.

Hasta, �z�nl� veya sa�r sebeplerle mazeretl� olduğu hallerde dah� aylığı tam
olarak ödenen aylık ücretl� �şç�lere 46, 47 ve 48 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası 
hükümler� uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tat�l
günler�nde  çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün �ç�n b�r günlük ücret�  öden�r.

Tat�l ücret�ne g�rmeyen kısımlar
Madde 50 - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, pr�mler,

�şyer�n�n temell� �şç�s� olarak normal çalışma saatler� dışında hazırlama,
tamamlama, tem�zleme �şler�nde çalışan �şç�ler�n bu �şler �ç�n aldıkları ücretler
ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tat�l� ve genel tat�l günler� �ç�n ver�len
ücretler�n tesp�t�nde hesaba katılmaz.

Yüzdeler�n ödenmes�
Madde 51 - Otel, lokanta, eğlence yerler� ve benzer� yerler �le �çk� ver�len

ve hemen orada yen�l�p �ç�lmes� �ç�n çeş�tl� y�yecek satan yerlerden "yüzde"
usulünün uygulandığı müesseselerde �şveren tarafından serv�s karşılığı veya
başka �s�mlerle müşter�ler�n hesap pusulalarına "yüzde" eklenerek veya ayrı
şek�llerde alınan paralarla kend� �steğ� �le müşter� tarafından �şverene bırakılan
yahut da onun kontrolü altında b�r araya toplanan paraları �şveren �şyer�nde
çalışan tüm �şç�lere eks�ks�z olarak ödemek zorundadır.

İşveren veya �şveren vek�l� yukarıdak� fıkrada sözü ed�len paraların kend�s�
tarafından alındığında eks�ks�z olarak �şç�lere dağıtıldığını belgelemekle
yükümlüdür.

Yüzdelerden toplanan paraların o �şyer�nde çalışan �şç�ler arasında yapılan
�şler�n n�tel�ğ�ne göre, hang� esaslar ve oranlar çerçeves�nde dağıtılacağı Çalışma
ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca hazırlanacak b�r yönetmel�kle göster�l�r.

Yüzdeler�n belgelenmes�
Madde 52 - Yüzde usulünün uygulandığı �şyerler�nde �şveren, her hesap

pusulasının genel toplamını gösteren b�r belgey� �şç�ler�n kend� aralarından
seçecekler� b�r tems�lc�ye vermekle yükümlüdür. Bu belgeler�n şekl� ve
uygulama usuller� �ş sözleşmeler�nde veya toplu �ş sözleşmeler�nde göster�l�r.

Yıllık ücretl� �z�n hakkı ve �z�n süreler�
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Madde 53 - İşyer�nde �şe başladığı günden �t�baren, deneme süres� de
�ç�nde olmak üzere, en az b�r yıl çalışmış olan �şç�lere yıllık ücretl� �z�n ver�l�r.
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Yıllık ücretl� �z�n hakkından vazgeç�lemez.
N�tel�kler�nden ötürü b�r yıldan az süren mevs�ml�k veya kampanya

�şler�nde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretl� �z�nlere �l�şk�n hükümler�
uygulanmaz.

İşç�lere ver�lecek yıllık ücretl� �z�n süres�, h�zmet süres�;
a) B�r yıldan beş yıla kadar (beş yıl dah�l) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara y�rm� günden,
c) Onbeş yıl (dah�l) ve daha fazla olanlara y�rm�altı günden,
Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.)  Yer altı �şler�nde çalışan

�şç�ler�n yıllık ücretl� �z�n süreler� dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak onsek�z ve daha küçük yaştak� �şç�lerle ell� ve daha yukarı yaştak�

�şç�lere ver�lecek yıllık ücretl� �z�n süres� y�rm� günden az olamaz.
Yıllık �z�n süreler�  �ş sözleşmeler� ve toplu �ş sözleşmeler� �le artırılab�l�r.
Yıllık ücretl� �zne hak kazanma ve �zn� kullanma dönem�
Madde 54 - Yıllık ücretl� �z�ne hak kazanmak �ç�n gerekl� süren�n

hesabında �şç�ler�n, aynı �şveren�n b�r veya çeş�tl� �şyerler�nde çalıştıkları süreler
b�rleşt�r�lerek göz önüne alınır. Şu kadar k�, b�r �şveren�n bu Kanun kapsamına
g�ren �şyer�nde çalışmakta olan �şç�ler�n aynı �şveren�n �şyerler�nde bu Kanun
kapsamına g�rmeks�z�n geç�rm�ş bulundukları süreler de hesaba katılır.

B�r yıllık süre �ç�nde 55 �nc� maddede sayılan haller dışındak� sebeplerle
�şç�n�n devamının kes�lmes� hal�nde bu boşlukları karşılayacak kadar h�zmet 
süres� eklen�r ve bu suretle �şç�n�n �z�n hakkını elde etmes� �ç�n gereken b�r yıllık
h�zmet süres�n�n b�t�ş tar�h� gelecek h�zmet yılına aktarılır.

İşç�n�n gelecek �z�n hakları �ç�n geçmes� gereken b�r yıllık h�zmet süres�,
b�r öncek� �z�n hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek h�zmet yılına doğru
ve yukarıdak� fıkra ve 55 �nc� madde hükümler� gereğ�nce hesaplanır.

İşç� yukarıdak� fıkralar ve 55 �nc� madde hükümler�ne göre hesaplanacak
her h�zmet yılına karşılık, yıllık �zn�n� gelecek h�zmet yılı �ç�nde kullanır.

Aynı bakanlığa bağlı �şyerler� �le aynı bakanlığa bağlı tüzel k�ş�ler�n
�şyerler�nde geçen süreler ve kamu �kt�sad� teşebbüsler� yahut özel kanuna veya
Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya
bunlara bağlı �şyerler�nde geçen süreler, �şç�n�n yıllık ücretl� �z�n hakkının
hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. (1)

Yıllık �z�n bakımından çalışılmış g�b� sayılan haller
Madde 55 - Aşağıdak� süreler yıllık ücretl� �z�n hakkının hesabında

çalışılmış g�b� sayılır:
a) İşç�n�n uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü �ş�ne g�demed�ğ�

günler (Ancak, 25 �nc� madden�n (I) numaralı bend�n�n (b) alt bend�nde
öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).

b) Kadın �şç�ler�n 74 üncü madde gereğ�nce doğumdan önce ve sonra
çalıştırılmadıkları günler.

c) İşç�n�n muvazzaf askerl�k h�zmet� dışında manevra veya herhang� b�r
kanundan dolayı ödevlend�r�lmes� sırasında �ş�ne g�demed�ğ� günler (Bu süren�n
yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

d) Çalışmakta olduğu �şyer�nde zorlayıcı sebepler yüzünden �ş�n aralıksız
b�r haftadan çok tat�l ed�lmes� sonucu olarak �şç�n�n çalışmadan geç�rd�ğ�
zamanın onbeş günü (�şç�n�n yen�den �şe başlaması şartıyla).

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.
–––––––––––––––––––––
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(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “özel kanunla verilmiş yetkiye” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı
kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.
 

8443
 

f) Hafta tat�l�, ulusal bayram, genel tat�l günler�.
g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmel�ğe göre röntgen

muayenehaneler�nde çalışanlara pazardan başka ver�lmes� gereken yarım günlük
�z�nler. (1)

h) İşç�ler�n arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında
bulunmaları, bu kurullarda �şç� tems�lc�l�ğ� görevler�n� yapmaları, çalışma hayatı
�le �lg�l� mevzuata göre kurulan mecl�s, kurul, kom�syon ve toplantılara yahut
�şç�l�k konuları �le �lg�l� uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya
kurullarına �şç� veya send�ka tems�lc�s� olarak katılması sebeb�yle �şler�ne devam
edemed�kler� günler.

ı) (Değ�ş�k: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,
j) İşveren tarafından ver�len d�ğer �z�nler �le 65 �nc� maddedek� kısa

çalışma süreler�.
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak �şç�ye ver�lm�ş bulunan yıllık

ücretl� �z�n süres�.
Yıllık ücretl� �zn�n uygulanması
Madde 56 - Yıllık ücretl� �z�n �şveren tarafından bölünemez.
Bu �zn�n 53 üncü maddede  göster�len süreler �ç�nde �şveren tarafından

sürekl� b�r şek�lde ver�lmes� zorunludur.
(Değ�ş�k üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak, 53 üncü maddede

öngörülen �z�n süreler�, tarafların anlaşması �le b�r bölümü on günden aşağı
olmamak üzere bölümler hâl�nde kullanılab�l�r.

İşveren tarafından yıl �ç�nde ver�lm�ş bulunan d�ğer ücretl� ve ücrets�z
�z�nler veya d�nlenme ve hastalık �z�nler� yıllık �zne mahsup ed�lemez.

Yıllık ücretl� �z�n günler�n�n hesabında �z�n süres�ne rastlayan ulusal
bayram, hafta tat�l� ve genel tat�l günler� �z�n süres�nden sayılmaz.

Yıllık ücretl� �z�nler� �şyer�n�n kurulu bulunduğu yerden başka b�r yerde
geç�recek olanlara �stemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeler� koşulu �le
g�d�ş ve dönüşler�nde yolda geçecek süreler� karşılamak üzere �şveren toplam
dört güne kadar ücrets�z �z�n vermek zorundadır. İşveren, �şyer�nde çalışan
�şç�ler�n yıllık ücretl� �z�nler�n� göster�r  �z�n kayıt belges� tutmak zorundadır.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/6 md.) Alt �şveren �şç�ler�nden, alt �şveren�
değ�şt�ğ� hâlde aynı �şyer�nde çalışmaya devam edenler�n yıllık ücretl� �z�n
süres�, aynı �şyer�nde çalıştıkları süreler d�kkate alınarak hesaplanır. Asıl �şveren,
alt �şveren tarafından çalıştırılan �şç�ler�n hak kazandıkları yıllık ücretl� �z�n
süreler�n�n kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve �lg�l� yıl �ç�nde
kullanılmasını sağlamakla, alt �şveren �se altıncı fıkraya göre tutmak zorunda
olduğu �z�n kayıt belges�n�n b�r örneğ�n� asıl �şverene vermekle yükümlüdür.

Yıllık �z�n ücret�
Madde 57 - İşveren, yıllık ücretl� �zn�n� kullanan her �şç�ye, yıllık �z�n

dönem�ne �l�şk�n ücret�n� �lg�l� �şç�n�n �z�ne başlamasından önce peş�n olarak
ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Bu ücret�n hesabında 50 nc� madde hükmü uygulanır.
Günlük, haftalık veya aylık olarak bel�rl� b�r ücrete dayanmayıp da akort,

kom�syon ücret�, kâra katılma ve yüzde usulü ücret g�b� bel�rl� olmayan süre ve
tutar üzer�nden ücret alan �şç�n�n �z�n süres� �ç�n ver�lecek ücret, son b�r yıllık
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süre �ç�nde kazandığı ücret�n f��l� olarak çalıştığı günlere bölünmes� suret�yle
bulunacak ortalama üzer�nden hesaplanır.

Ancak, son b�r yıl �ç�nde �şç� ücret�ne zam yapıldığı takd�rde, �z�n ücret�
�şç�n�n �z�ne çıktığı ayın başı �le zammın yapıldığı tar�h arasında alınan ücret�n
aynı süre �ç�nde çalışılan günlere bölünmes� suret�yle hesaplanır.

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para
dışında �şveren tarafından öden�r.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu bentte yer
alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde değiştirilmiştir.
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Yıllık ücretl� �z�n süres�ne rastlayan hafta tat�l�, ulusal bayram ve genel
tat�l ücretler� ayrıca öden�r.

İz�nde çalışma yasağı
Madde 58 - Yıllık ücretl� �zn�n� kullanmakta olan �şç�n�n �z�n süres� �ç�nde

ücret karşılığı b�r �şte çalıştığı anlaşılırsa, bu �z�n süres� �ç�nde kend�s�ne ödenen
ücret �şveren tarafından ger� alınab�l�r.

Sözleşmen�n sona ermes�nde �z�n ücret�
Madde 59 - İş sözleşmes�n�n, herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde 

�şç�n�n hak kazanıp da kullanmadığı yıllık �z�n süreler�ne a�t ücret�, sözleşmen�n
sona erd�ğ� tar�htek� ücret�  üzer�nden kend�s�ne veya hak sah�pler�ne öden�r. Bu
ücrete �l�şk�n zamanaşımı �ş sözleşmes�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren başlar.

İşveren tarafından �ş sözleşmes�n�n feshed�lmes� hal�nde 17 nc� maddede
bel�rt�len b�ld�r�m süres�yle, 27 nc� madde gereğ�nce �şç�ye ver�lmes� zorunlu 
yen� �ş arama �z�nler� yıllık ücretl� �z�n süreler� �le �ç �çe g�remez.

İz�nlere �l�şk�n düzenlemeler
Madde 60 - Yıllık ücretl� �z�nler�n, yürütülen �şler�n n�tel�ğ�ne göre yıl

boyunca hang� dönemlerde kullanılacağı, �z�nler�n ne suretle ve k�mler
tarafından ver�leceğ� veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık �zn�n�n faydalı olması
�ç�n �şveren tarafından  alınması gereken tedb�rler ve �z�nler�n kullanılması
konusuna �l�şk�n usuller ve �şverence tutulması zorunlu kayıtların şekl� Çalışma
ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından hazırlanacak b�r yönetmel�kle göster�l�r.

S�gorta pr�mler�
Madde 61 - S�gortalılara yıllık ücretl� �z�n süres� �ç�n ödenecek ücretler

üzer�nden �ş kazaları �le meslek hastalıkları pr�mler� har�ç, d�ğer s�gorta
pr�mler�n�n, 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanunundak� esaslar çerçeves�nde �şç�
ve �şverenler yönünden ödenmes�ne devam olunur.

Ücretten �nd�r�m yapılamayacak haller
Madde 62 - Her türlü �şte uygulanmakta olan çalışma süreler�n�n yasal

olarak daha aşağı sınırlara �nd�r�lmes� veya �şverene düşen yasal b�r
yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� neden�yle ya da bu Kanun hükümler�nden
herhang� b�r�n�n uygulanması sonucuna dayanılarak �şç� ücretler�nden her ne
şek�lde olursa olsun eks�ltme yapılamaz.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İş�n Düzenlenmes�

 
Çalışma süres� (1)
Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süres� haftada en çok kırkbeş saatt�r.

Aks� kararlaştırılmamışsa bu süre, �şyerler�nde haftanın çalışılan günler�ne eş�t
ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değ�ş�k cümle:
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4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden �şler�nde çalışan �şç�ler�n çalışma süres�;
günde en çok yed� buçuk, haftada en çok otuz yed� buçuk saatt�r.

Tarafların anlaşması �le haftalık normal çalışma süres�, �şyerler�nde
haftanın çalışılan günler�ne, günde onb�r saat� aşmamak koşulu �le farklı şek�lde
dağıtılab�l�r. Bu halde, �k� aylık süre �ç�nde �şç�n�n haftalık ortalama çalışma
süres�, normal haftalık çalışma süres�n� aşamaz. Denkleşt�rme süres� toplu �ş
sözleşmeler� �le dört aya kadar artırılab�l�r. (Ek cümle: 6/5/2016-6715/3 md.)
Tur�zm sektöründe dört aylık süre �ç�nde �şç�n�n haftalık ortalama çalışma süres�,
normal haftalık çalışma süres�n� aşamaz; denkleşt�rme süres� toplu �ş
sözleşmeler� �le altı aya kadar artırılab�l�r.
––––––––––––––
(1)  Bu madden�n b�r�nc� fıkrasına 10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı Kanunun 7

nc� maddes�yle eklenen bu cümlen�n y�ne aynı Kanunun yürürlüğünü
düzenleyen 145 �nc� maddes�yle 1/1/2015 tar�h�nde yürürlüğe g�receğ� hüküm
altına alınmıştır.
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Çalışma süreler�n�n yukarıdak� esaslar çerçeves�nde uygulama şek�ller�,
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından hazırlanacak b�r yönetmel�kle
düzenlen�r.

(Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)
Telaf� çalışması
Madde 64 - Zorunlu nedenlerle �ş�n durması, ulusal bayram ve genel

tat�llerden önce veya sonra �şyer�n�n tat�l ed�lmes� veya benzer nedenlerle
�şyer�nde normal çalışma süreler�n�n öneml� ölçüde altında çalışılması veya
tamamen tat�l ed�lmes� ya da �şç�n�n taleb� �le kend�s�ne �z�n ver�lmes� haller�nde,
�şveren dört ay �ç�nde çalışılmayan süreler �ç�n telaf� çalışması yaptırab�l�r. (Ek
cümle:25/3/2020-7226/43 md.) Cumhurbaşkanı bu sürey� �k� katına kadar
artırmaya yetk�l�d�r. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma
sayılmaz. (1)

Telaf� çalışmaları, günlük en çok çalışma süres�n� aşmamak koşulu �le
günde üç saatten fazla olamaz. Tat�l günler�nde telaf� çalışması yaptırılamaz.

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğ�
Madde 65 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)
Çalışma süres�nden sayılan  haller
Madde 66 - Aşağıdak� süreler �şç�n�n günlük çalışma süreler�nden sayılır:
a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şek�lde olursa olsun yeraltında

veya su altında çalışılacak �şlerde �şç�ler�n kuyulara, dehl�zlere veya asıl çalışma
yerler�ne �nmeler� veya g�rmeler� ve bu yerlerden  çıkmaları �ç�n gereken süreler.

b) İşç�ler�n �şveren tarafından �şyerler�nden başka b�r yerde çalıştırılmak
üzere gönder�lmeler� hal�nde yolda geçen süreler.

c) İşç�n�n �ş�nde ve her an �ş görmeye hazır b�r halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak �ş� bekleyerek boş geç�rd�ğ� süreler.

d) İşç�n�n �şveren tarafından başka b�r yere gönder�lmes� veya �şveren
ev�nde veya bürosunda yahut �şverenle �lg�l� herhang� b�r yerde meşgul ed�lmes�
suret�yle asıl �ş�n� yapmaksızın geç�rd�ğ� süreler.

e) Çocuk emz�ren kadın �şç�ler�n çocuklarına süt vermeler� �ç�n bel�rt�lecek
süreler.

f) Dem�ryolları, karayolları ve köprüler�n yapılması, korunması ya da
onarım ve tad�l� g�b�, �şç�ler�n yerleş�m yerler�nden uzak b�r mesafede bulunan
�şyerler�ne hep b�rl�kte get�r�l�p götürülmeler� gereken her türlü �şlerde bunların
toplu ve düzenl� b�r şek�lde götürülüp get�r�lmeler� esnasında geçen süreler.
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İş�n n�tel�ğ�nden doğmayıp da �şveren tarafından sırf sosyal yardım
amacıyla �şyer�ne götürülüp get�r�lme esnasında araçlarda geçen süre çalışma
süres�nden sayılmaz.

Günlük çalışmanın başlama ve b�t�ş saatler�
Madde 67 - Günlük çalışmanın  başlama ve b�t�ş saatler� �le d�nlenme

saatler� �şyerler�nde �şç�lere duyurulur.
İş�n n�tel�ğ�ne göre �ş�n başlama ve b�t�ş saatler� �şç�ler �ç�n farklı şek�lde

düzenleneb�l�r.
Ara d�nlenmes�
Madde 68 - Günlük çalışma süres�n�n ortalama b�r zamanında o yer�n

gelenekler� ve �ş�n gereğ�ne göre ayarlanmak suret�yle �şç�lere;     
a) Dört saat veya daha kısa sürel� �şlerde onbeş dak�ka,
b) Dört saatten fazla ve yed�buçuk saate kadar (yed�buçuk saat dah�l) sürel�

�şlerde yarım saat,   
––––––––––––––
(1)       bu

fıkrada yer alan “�k�” �bares� “ ” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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c) Yed�buçuk saatten fazla sürel� �şlerde b�r saat,
Ara d�nlenmes� ver�l�r.
Bu d�nlenme süreler� en az olup aralıksız ver�l�r.
Ancak bu süreler, �kl�m, mevs�m, o yerdek� gelenekler ve �ş�n n�tel�ğ� göz

önünde tutularak sözleşmeler �le aralı olarak kullandırılab�l�r.
D�nlenmeler b�r �şyer�nde �şç�lere aynı veya değ�ş�k saatlerde

kullandırılab�l�r. 
Ara d�nlenmeler� çalışma süres�nden sayılmaz.
Gece süres� ve gece çalışmaları
Madde 69 - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en

erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onb�r saat süren dönemd�r.
Bazı �şler�n n�tel�ğ�ne ve gereğ�ne göre yahut yurdun bazı bölgeler�n�n

özell�kler� bakımından, çalışma hayatına �l�şk�n "gece" başlangıcının daha ger�ye
alınması veya yaz ve kış saatler�n�n  ayarlanması, yahut gün dönem�n�n başlama
ve b�tme saatler�n�n bel�rt�lmes� suret�yle b�r�nc� fıkradak� hükmün uygulama
şek�ller�n� tesp�t etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhang� b�r oranda fazla
ücret ödenmes� usulünü koymak veyahut gece �şlet�lmeler�nde ekonom�k b�r
zorunluluk bulunmayan �şyerler�nde �şç�ler�n gece çalışmalarını yasak etmek
üzere yönetmel�kler çıkartılab�l�r.

İşç�ler�n gece çalışmaları yed�buçuk saat� geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-
6645/37 md.) Ancak, tur�zm, özel güvenl�k ve sağlık h�zmet� yürütülen �şlerde
�şç�n�n yazılı onayının alınması şartıyla yed� buçuk saat�n üzer�nde gece
çalışması yaptırılab�l�r.

(Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)
(Mülga beş�nc� fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)
(Mülga altıncı fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)
Gece ve gündüz �şlet�len ve nöbetleşe �şç� postaları kullanılan �şlerde, b�r

çalışma haftası gece çalıştırılan �şç�ler�n, ondan sonra gelen �k�nc� çalışma
haftası gündüz çalıştırılmaları suret�yle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz
postalarında �k� haftalık nöbetleşme esası da uygulanab�l�r.

Postası değ�şt�r�lecek �şç� kes�nt�s�z en az onb�r saat d�nlend�r�lmeden d�ğer
postada çalıştırılamaz.

Hazırlama, tamamlama ve  tem�zleme �şler�
Madde 70 - Genel olarak b�r �şyer�nde bel�rl� çalışma saatler�nden önce

veya sonra gerekl� olan hazırlama veya tamamlama yahut tem�zleme �şler�nde
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çalışan �şç�ler �ç�n �ş�n düzenlenmes� �le �lg�l� hükümlerden hang�ler�n�n
uygulanmayacağı yahut ne g�b� değ�ş�k şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışma
ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından hazırlanacak b�r yönetmel�kte göster�l�r.

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Madde 71 – (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını

doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş
ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel,
sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına
engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış
çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam
faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak
şartıyla çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç �şç�ler�n �şe yerleşt�r�lmeler�nde ve çalıştırılab�lecekler�
�şlerde güvenl�k, sağlık, bedensel, z�h�nsel ve ps�koloj�k gel�şmeler�, k�ş�sel
yatkınlık ve yetenekler� d�kkate alınır. Çocuğun gördüğü �ş onun okula
g�tmes�ne, meslek� eğ�t�m�n�n devamına engel olamaz, onun dersler�n� düzenl�
b�r şek�lde �zlemes�ne zarar veremez.
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Onsek�z yaşını doldurmamış çocuk ve genç �şç�ler bakımından yasak olan
�şler �le onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsek�z yaşını tamamlamamış genç
�şç�ler�n çalışmasına �z�n ver�lecek �şler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu
ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılab�lecekler� haf�f �şler, onaltı
yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit
işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığı tarafından altı ay �ç�nde çıkarılacak b�r yönetmel�kle bel�rlen�r.(1)(2)

(Değ�ş�k dördüncü fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Zorunlu ilköğretim
çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri
günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde
çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş
yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar
artırılabilir.

Okul önces� çocuklar �le okula devam eden çocukların eğ�t�m dönem�ndek�
çalışma süreler�, eğ�t�m saatler� dışında olmak üzere, en fazla günde �k� saat ve
haftada on saat olab�l�r. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreler�
yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreler� aşamaz. (3)

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin
kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları
ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve
şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.

Yer ve su altında çalıştırma yasağı
Madde 72 - Maden ocakları �le kablo döşemes�, kanal�zasyon ve tünel

�nşaatı g�b� yer altında veya su altında çalışılacak �şlerde onsek�z yaşını
doldurmamış erkek ve her yaştak� kadınların çalıştırılması yasaktır.

Gece çalıştırma yasağı
Madde 73 - Sanay�e a�t �şlerde onsek�z yaşını doldurmamış çocuk ve genç

�şç�ler�n gece çalıştırılması yasaktır.
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Onsek�z yaşını doldurmuş kadın �şç�ler�n gece postalarında çalıştırılmasına
�l�şk�n usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığınca hazırlanacak b�r yönetmel�kte göster�l�r.
––––––––––––––
(1)  20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan “hafif işler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, onaltı yaşını doldurmuş
fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde
çalıştırılabilecekleri” ibaresi eklenmiştir.

(2)  4/4/2015 tar�hl� ve 6645 sayılı  Kanunun 38 �nc�  maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “ondört yaşını b�t�rm�ş ve �lk öğret�m�n� tamamlamış” �bares� “on dört
yaşını doldurmuş ve zorunlu �lköğret�m çağını tamamlamış” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

(3)  4/4/2015 tar�hl� ve 6645 sayılı  Kanunun 38 �nc�  maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “Okula devam eden” �bares� “Okul önces� çocuklar �le okula devam
eden”, “b�r�nc�” �bares� “dördüncü” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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Analık hal�nde çalışma ve süt �zn�
Madde 74 - Kadın �şç�ler�n doğumdan önce sek�z ve doğumdan sonra

sek�z hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre �ç�n çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebel�k hal�nde doğumdan önce çalıştırılmayacak sek�z haftalık süreye �k�
hafta süre eklen�r. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takd�rde, doktorun onayı
�le kadın �şç� �sterse doğumdan öncek� üç haftaya kadar �şyer�nde çalışab�l�r. Bu
durumda, kadın �şç�n�n çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklen�r. (Ek
cümle: 13/2/2011-6111/76 md.) Kadın �şç�n�n erken doğum yapması hal�nde �se
doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere
eklenmek suret�yle kullandırılır. (Ek cümleler: 29/1/2016-6663/22 md.)
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası
kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat
edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği
tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/22 md.) Birinci fıkra uyarınca kullanılan
doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve
yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç
yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri
hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki
doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar
ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.
Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu
fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler
uygulanmaz.

Yukarıda öngörülen süreler �şç�n�n sağlık durumuna ve �ş�n özell�ğ�ne göre
doğumdan önce ve sonra gerek�rse artırılab�l�r. Bu süreler hek�m raporu �le
bel�rt�l�r.

Ham�lel�k süres�nce kadın �şç�ye per�yod�k kontroller �ç�n ücretl� �z�n
ver�l�r.

Hek�m raporu �le gerekl� görüldüğü takd�rde, ham�le kadın �şç� sağlığına
uygun daha haf�f �şlerde çalıştırılır. Bu halde �şç�n�n ücret�nde b�r �nd�r�m
yapılmaz.

İsteğ� hal�nde kadın �şç�ye, onaltı haftalık süren�n tamamlanmasından veya
çoğul gebel�k hal�nde onsek�z haftalık süreden sonra altı aya kadar ücrets�z �z�n
ver�l�r. (Ek cümle: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu izin, üç yaşını doldurmamış
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çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre,
yıllık ücretl� �z�n hakkının hesabında d�kkate alınmaz.

Kadın �şç�lere b�r yaşından küçük çocuklarını emz�rmeler� �ç�n günde
toplam b�rbuçuk saat süt �zn� ver�l�r. Bu süren�n hang� saatler arasında ve kaça
bölünerek kulllanılacağını �şç� kend�s� bel�rler. Bu süre günlük çalışma
süres�nden sayılır.

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile
çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için
uygulanır.

8448-1
 
İşç� özlük dosyası
Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her �şç� �ç�n b�r özlük dosyası düzenler.

İşveren bu dosyada, �şç�n�n k�ml�k b�lg�ler�n�n yanında, bu Kanun ve d�ğer
kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları
saklamak ve bunları �stend�ğ� zaman yetk�l� memur ve merc�lere göstermek
zorundadır.

İşveren, �şç� hakkında ed�nd�ğ� b�lg�ler� dürüstlük kuralları ve hukuka
uygun olarak kullanmak ve g�zl� kalmasında �şç�n�n haklı çıkarı bulunan b�lg�ler�
açıklamamakla yükümlüdür.

Yönetmel�kler 
Madde 76 - N�tel�kler� gereğ� günlük ve haftalık çalışma süreler�n�n 63

üncü maddede öngörüldüğü şek�lde uygulanması mümkün olmayan �ş ve
�şyerler�nde çalışma süreler�n�n günlük yasal çalışma süres�n� aşmayacak şek�lde
ve en çok altı aya kadar denkleşt�rme süres� tanınarak uygulanmasını sağlayacak
usuller Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca hazırlanacak yönetmel�klerle
düzenlen�r.

N�tel�kler� dolayısıyla devamlı çalıştıkları �ç�n durmaksızın b�rb�r� ardına
�şç� postaları çalıştırılarak �şlet�len yahut nöbetleşe �şç� postaları �le yapılan
�şlerde, çalışma süreler�ne, hafta tat�ller�ne ve gece çalışmalarına ve çalışma
ortasındak� zorunlu d�nlenmelere da�r özel usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığınca hazırlanacak yönetmel�klerle düzenlen�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
 

İşverenler�n ve �şç�ler�n yükümlülükler�
Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İş sağlığı ve güvenl�ğ� yönetmel�kler� (1)
Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İş�n durdurulması veya �şyer�n�n kapatılması
Madde 79 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İş sağlığı ve güvenl�ğ� kurulu
Madde 80 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İş sağlığı ve güvenl�ğ� h�zmetler� (2)
Madde 81 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

 
 
 
 
 
––––––––––––––
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(1)  Bu madde başlığı " Sağlık ve güvenl�k tüzük ve yönetmel�kler�“ �ken,
15/5/2008 tar�hl� ve 5763 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�yle metne �şlend�ğ�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)  Bu madde başlığı " İşyer� hek�mler�“ �ken, 15/5/2008 tar�hl� ve 5763 sayılı
Kanunun 4 üncü maddes�yle metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

 

8449-8453
 

İş güvenl�ğ� �le görevl� mühend�s veya tekn�k elemanlar
Madde 82 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)
İşç�ler�n hakları
Madde 83 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İçk� veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
Madde 84 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
Ağır ve tehl�kel� �şler
Madde 85 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
Ağır ve tehl�kel� �şlerde rapor
Madde 86 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
On sek�z yaşından küçük �şç�ler �ç�n rapor
Madde 87 (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
Gebe veya çocuk emz�ren kadınlar �ç�n yönetmel�k
Madde 88 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
Çeş�tl� yönetmel�kler
Madde 89 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

 
ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşç� Bulma
 

İş ve �şç� bulmaya aracılık
Madde 90 - İş arayanların elver�şl� oldukları �şlere yerleşt�r�lmeler� ve

çeş�tl� �şler �ç�n uygun �şç�ler bulunmasına aracılık görev�, Türk�ye İş Kurumu ve
bu hususta �z�n ver�len özel �st�hdam bürolarınca yer�ne get�r�l�r.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denet�m� ve Teft�ş�

 
Devlet�n yetk�s�
Madde 91 - Devlet, çalışma hayatı �le �lg�l� mevzuatın uygulanmasını

�zler, denetler ve teft�ş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığına
bağlı �ht�yaca yetecek sayı ve özell�kte teft�ş ve denetlemeye yetk�l� �ş
müfett�şler�nce yapılır.

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.; Değ�ş�k fıkra: 12/10/2017-7036/13
md.) İşçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel
alacaklarına ilişkin başvuruları üzerine, iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla
birinci fıkra hükmü uyarınca işlem yapılabilir.

Asker� �şyerler�yle yurt güvenl�ğ� �ç�n gerekl� maddeler üret�len
�şyerler�n�n denet�m ve teft�ş� konusu ve sonuçlarına a�t �şlemler M�ll� Savunma
Bakanlığı �le Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca b�rl�kte hazırlanacak
yönetmel�ğe göre yürütülür.

8450-8454
 

Yetk�l� makam ve memurlar (1)
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Madde 92 - 91 �nc� madde hükmünün uygulanması �ç�n �ş hayatının
�zlenmes�, denetlenmes� ve teft�ş�yle ödevl� olan �ş müfett�şler�, �şyerler�n� ve
eklent�ler�n�, �ş�n yürütülmes� tarzını ve �lg�l� belgeler�, araç ve gereçler�, c�haz
ve mak�neler�, ham ve �şlenm�ş maddelerle, �ş �ç�n gerekl� olan malzemey� 93
üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerekt�ğ� zamanlarda ve �şç�ler�n yaşamına,
sağlığına, güvenl�ğ�ne, eğ�t�m�ne, d�nlenmes�ne veya oturup yatmasına �l�şk�n
tes�s ve tert�pler� her zaman görmek, araştırmak ve �ncelemek ve bu Kanunla suç
sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Cumhurbaşkanınca çıkarılan
yönetmel�kte açıklanan şek�llerde bu haller� önlemek yetk�s�ne sah�pt�rler.  (2)

(Değ�ş�k �k�nc� fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Teft�ş, denetleme ve
�ncelemeler sırasında �şverenler, �şç�ler ve bu �şle �lg�l� görülen başka k�ş�ler
�zleme, denetleme ve teft�şle görevl� �ş müfett�şler� (…) (1) tarafından
çağrıldıkları zaman gelmek, �fade ve b�lg� vermek, gerekl� olan belge ve del�ller�
get�r�p göstermek ve vermek; �ş müfett�şler�n�n b�r�nc� fıkrada yazılı görevler�n�
yapmaları �ç�n kend�ler�ne her çeş�t kolaylığı göstermek, bu yoldak� �stekler�n�
gec�kt�rmeks�z�n yer�ne get�rmekle yükümlüdürler. (1)

(Değ�ş�k üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Çalışma hayatını �zleme,
denetleme ve teft�şe yetk�l� �ş müfett�şler� (…) (1) tarafından tutulan tutanaklar
aks� kanıtlanıncaya kadar geçerl�d�r. İş müfett�şler� tarafından düzenlenen
raporların ve tutulan tutanakların �şç� alacaklarına �l�şk�n kısımlarına karşı
taraflarca otuz gün �çer�s�nde yetk�l� �ş mahkemes�ne �t�raz ed�leb�l�r. İş
mahkemes�n�n kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�ne
göre kanun yoluna başvurulab�l�r. Kanun yoluna başvurulması �ş mahkemes�nce
hüküm altına alınan �şç� alacağının tahs�l�ne engel teşk�l etmez. (1)

Yetk�l� memurların ödev�
Madde 93 - İş hayatını �zleme, denetleme ve teft�ş yetk�s� olan �ş

müfett�şler� görevler�n� yaparlarken �ş�n normal g�d�ş�n� ve �şyer�n�n �şlemes�n�,
�nceled�kler� konunun n�tel�ğ�ne göre mümkün olduğu kadar aksatmamak,
durdurmamak ve güçleşt�rmemekle ve resm� �şlemler�n yürütülüp
sonuçlandırılması �ç�n, açıklanması gerekmed�kçe, �şveren�n ve  �şyer�n�n meslek
sırları ve şartları, ekonom�k ve t�car� hal ve durumları hakkında gördükler� ve
öğrend�kler� hususları tamamen g�zl� tutmak ve kend�ler� tarafından b�lg�ler� ve
�fadeler� alınan yahut kend�ler�ne başvuran veya �hbarda bulunan �şç�ler�n ve
başka k�ş�ler�n �s�mler�n� ve k�ml�kler�n� açıklamamakla yükümlüdürler.

Muaf�yet
Madde 94 - İşç� ve �şverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından

kend�ler�n� �lg�lend�ren ve �ş hayatına �l�şk�n �şlerde Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığına yazı �le başvurma hal�nde bu d�lekçeler ve bunlarla �lg�l� tutanak,
evrak, defter ve �şlemler damga verg�s� ve her çeş�t res�m ve harçtan muaftır.

D�ğer merc�ler tarafından yapılan teft�şler
Madde 95 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

––––––––––––––
(1)  12/10/2017 tar�hl� ve 7036 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�yle, bu

madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan “ve �şç� ş�kayetler�n� �nceleyen bölge
müdürlüğü memurları” �bares� �le üçüncü fıkrasında yer alan “�le �şç�
ş�kayetler�n� �ncelemekle görevl� bölge müdürlüğü memurları” �bares� madde
metn�nden çıkarılmıştır.

(2) 2/7/2018 tar�hl� ve 700 sayılı KHK’n�n 145 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teft�ş�
Tüzüğünde” �bares� “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmel�kte” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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8455
 

İşç� ve �şveren�n sorumluluğu
Madde 96 - İş denet�m� ve teft�ş�ne yetk�l� �ş müfett�şler� tarafından �fade

ve b�lg�ler�ne başvurulan �şç�lere, �şverenler�n gerek doğrudan doğruya ve gerek
dolayısıyla telk�nlerde bulunmaları, �şç�ler� gerçeğ� saklamaya yahut
değ�şt�rmeye sevk veya herhang� b�r suretle zorlamaları veyahut �şç�ler�n �lg�l�
makamlara başvurmaları, haber ve �fade vermeler� üzer�ne, bunlara karşı kötü
davranışlarda bulunmaları yasaktır.

İşç�ler�n çalıştıkları veya ayrıldıkları �şyerler�yle �şverenler� hakkında
gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereks�z �şlemlerle uğraştırılmaları
veya �şverenler� haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları ve �ş
müfett�şler�nce kend�ler�nden sorulan hususlar �ç�n doğru olmayan cevaplar
vererek denet�m ve teft�ş�n yapılmasını güçleşt�rmek veya yanlış b�r sonuca
vardırmak g�b� kötü n�yetl� davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Zabıtanın yardımı
Madde 97 - Bu Kanun hükümler�n�n tam ve gerekt�ğ� g�b�

uygulanab�lmes� �ç�n �şyerler�n� teft�ş ve denetlemeye yetk�l� �ş müfett�şler�n�n
gerekl� görmeler� ve �stemeler� hal�nde, zabıta kuvvetler�, bu �ş müfett�şler�n�n
görevler�n� �y� b�r şek�lde yapab�lmeler�n� sağlamak üzere her türlü yardımda
bulunmakla yükümlüdürler.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdar� Ceza Hükümler�

 
İşyer�n� b�ld�rme yükümlülüğüne aykırılık
Madde 98 - (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3

üncü maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarındak� �şyer� b�ld�rme yükümlülüğüne
aykırı davranan �şveren veya �şveren vek�l�ne, çalıştırılan her �şç� �ç�n yüz Yen�
Türk L�rası, (…) (1) 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasındak� �şyer�n� muvazaalı
olarak b�ld�ren asıl �şveren �le alt �şveren veya vek�ller�ne ayrı ayrı on b�n Yen�
Türk L�rası �dar� para cezası ver�l�r. (1)

Bu para cezasının kes�nleşmes�nden sonra b�ld�r�m yükümlülüğüne
aykırılığın sürmes� hal�nde tak�p eden her ay �ç�n aynı m�ktar ceza uygulanır.

Genel hükümlere aykırılık
Madde 99 – (Değ�ş�k: 6/5/2016-6715/4 md.)
Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan

işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüz elli Türk lirası,
b) 7 nci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici

işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için iki yüz elli
Türk lirası,

c) 8 inci maddesinin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü
maddesi hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu
durumdaki her işçi için yüz elli Türk lirası,

d) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme
yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan
işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüz elli Türk lirası,

idari para cezası verilir.
7 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine aykırı olarak davranan işveren

veya işveren vekiline ise birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen para cezası dört
katı artırılarak uygulanır.

Toplu �şç� çıkarma �le �lg�l� hükümlere aykırılık(2)
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Madde 100 - Bu Kanunun 29 uncu maddes�ndek� hükümlere aykırı olarak
�şç� çıkaran  �şveren veya �şveren vek�l�ne �şten çıkardığı her �şç� �ç�n dörtyüzell�
Türk L�rası �dar� para cezası ver�l�r. 
––––––––––––––
(1)  20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�yle, bu fıkrada yer

alan alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi
için bin Yeni Türk Lirası,” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

(2)  17/1/2012 tar�hl� ve 6270 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� �le bu madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “�k�yüz m�lyon l�ra para cezası” �bares�
“dörtyüzell� Türk L�rası �dar� para cezası” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne
�şlenm�şt�r.

8456
 

Engelli ve esk� hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık(1)(2)
Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddes�ndek� hükümlere aykırı olarak

engell� ve esk� hükümlü çalıştırmayan �şveren veya �şveren vek�l�ne
çalıştırmadığı her engell� ve esk� hükümlü ve çalıştırmadığı her ay �ç�n
b�nyed�yüz Türk L�rası �dar� para cezası ver�l�r. Kamu kuruluşları da bu para
cezasından h�çb�r şek�lde muaf tutulamaz.

Ücret �le �lg�l� hükümlere aykırılık(3)
Madde 102 - Bu Kanunun;
a) (Değ�ş�k: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nc� maddes�nde bel�rt�len ücret �le

�şç�n�n bu Kanundan veya toplu �ş sözleşmes�nden veya �ş sözleşmes�nden doğan
ücret ödemeler�n� süres� �ç�nde kasden ödemeyen veya eks�k ödeyen, 39 uncu
maddes�nde bel�rt�len kom�syonun bel�rled�ğ� asgar� ücret� �şç�ye  ödemeyen
 veya  noksan ödeyen, ücret, pr�m, �kram�ye ve bu n�tel�ktek� her çeş�t �st�hkakını
zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen �şveren,
�şveren vek�l� ve üçüncü k�ş�ye bu durumda olan her �şç� ve her ay �ç�n
yüzy�rm�beş Türk L�rası �dar� para cezası ,

b) 37 nc� maddes�ne aykırı olarak ücrete �l�şk�n hesap pusulası
düzenlemeyen veya �şç� ücretler�nden 38 �nc� maddeye aykırı olarak ücret kesme
cezası veren veya yaptığı ücret kes�nt�s�n�n sebeb�n� ve hesabını b�ld�rmeyen 52
nc� maddedek� belgey� vermeyen �şveren veya �şveren vek�l�ne dörtyüzell� Türk
L�rası �dar� para cezası,

c) 41 �nc� maddes�nde bel�rt�len fazla çalışmalara �l�şk�n ücret� ödemeyen,
�şç�ye hak ett�ğ� serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde
yapılacak çalışmalar �ç�n �şç�n�n onayını almayan �şveren veya �şveren vek�l�ne,
bu durumda olan her �şç� �ç�n �k�yüzy�rm� Türk L�rası �dar� para cezası,  

Ver�l�r.
Yıllık ücretl� �z�n hükümler�ne aykırılık(4)
Madde 103 - Yıllık ücretl� �zn� bu Kanunun 56 ncı maddes�ne aykırı

olarak  bölen veya �z�n ücret�n� 57 nc� madden�n üç ve dördüncü fıkralarında
bel�rt�len usule aykırı olarak ödeyen veya eks�k ödeyen veya 59 uncu maddedek�
hak ed�lm�ş �zn� kullanmadan �ş sözleşmes�n�n sona ermes� hal�nde bu �zne a�t
ücret� ödemeyen veya 60 ıncı maddede bel�rt�len yönetmel�ğ�n esas ve usuller�ne
aykırı olarak �z�n kullandırmayan veya eks�k kullandıran �şveren veya �şveren
vek�l�ne  bu durumda olan her �şç� �ç�n �k�yüzy�rm� Türk L�rası �dar� para cezası
ver�l�r.
––––––––––––––
(1)  17/1/2012 tar�hl� ve 6270 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� �le bu madden�n

b�r�nc� fıkrasında yer alan “yed�yüzell� m�lyon l�ra para cezası” �bares�
“b�nyed�yüz Türk L�rası �dar� para cezası” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne
�şlenm�şt�r.
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(2)  25/4/2013 tar�hl� ve 6462 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle, bu madde
başlığında yer alan “Özürlü” �bares� “Engell�”, b�r�nc� fıkrasında yer alan
“özürlü” �bareler� “engell�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(3)  17/1/2012 tar�hl� ve 6270 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� �le bu madden�n
b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “yüz Yen� Türk L�rası” �bares�
“yüzy�rm�beş Türk L�rası” şekl�nde, (b) bend�nde yer alan “�k�yüz m�lyon l�ra
para cezası” �bares� “dörtyüzell� Türk L�rası �dar� para cezası” şekl�nde, (c)
bend�nde yer alan “yüz m�lyon l�ra para cezası” �bares� “�k�yüzy�rm� Türk
L�rası �dar� para cezası”  şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.

(4)  17/1/2012 tar�hl� ve 6270 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� �le bu madden�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “yüz m�lyon l�ra para cezası” �bares� “�k�yüzy�rm�
Türk L�rası �dar� para cezası” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.

8457
 

İş�n düzenlenmes�ne �l�şk�n hükümlere aykırılık (1)
Madde 104 - Bu Kanunun 63 üncü maddes�nde ve bu maddede bel�rt�len

yönetmel�kte bel�rlenen çalışma süreler�ne aykırı olarak �şç�ler�n� ça
lıştıran veya 68 �nc� maddes�ndek� ara d�nlenmeler�n� bu maddeye göre

uygulamayan veya �şç�ler� 69 uncu maddes�ne aykırı olarak geceler� yed�buçuk
saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değ�şt�rmeyen, 71 �nc�
maddes� hükmüne ve bu madden�n son fıkrasında anılan yönetmel�k
hükümler�ne aykırı hareket eden, 72 nc� maddes� hükümler�ne aykırı olarak bu
maddede bel�rt�len yerlerde onsek�z yaşını doldurmamış erkek çocukları ve
gençler� ve her yaştak� kadınları çalıştıran, 73 üncü maddes�ne aykırı olarak
çocuk ve genç �şç�ler� gece çalıştıran veya aynı maddede  anılan yönetmel�k
hükümler�ne aykırı hareket eden 74 üncü maddes�ndek� hükme aykırı olarak
doğumdan öncek� ve sonrak� sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları
çalıştıran veya ücrets�z �z�n vermeyen, 75 �nc� maddes�ndek� �şç� özlük
dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddes�nde bel�rt�len yönetmel�k hükümler�ne
uymayan �şveren veya �şveren vek�l�ne b�n�k�yüz Türk L�rası �dar� para cezası
ver�l�r. (2)

64 üncü (…) (3) maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan �şveren
veya �şveren vek�l�ne bu durumda olan her �şç� �ç�n �k�yüzy�rm� Türk L�rası �dar�
para cezası ver�l�r. (3)

İş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� hükümlere aykırılık
Madde 105 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
İş ve �şç� bulma hükümler�ne aykırılık
Madde 106 - Bu Kanunun 90 ıncı maddes�nde  öngörülen �zn� almadan

faal�yet gösteren �şverene b�r m�lyar l�ra para cezası ver�l�r.
İş hayatının denet�m ve teft�ş� �le �lg�l� hükümlere aykırılık
Madde 107 –  (Değ�ş�k: 23/1/2008-5728/500 md.)
Bu Kanunun;
a) 92 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasındak� yükümlülükler�n� yer�ne

get�rmeyen,
b) 96 ncı maddes�ndek� yasaklara uymayan,
�şveren veya �şveren vek�l�ne sek�zb�n Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.
İş müfett�şler�n�n bu Kanundan veya d�ğer kanunlardan doğan her çeş�t

teft�ş, denetleme yetk� ve görevler� gereğ�nce görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�
sırasında, görevler�n� yapma ve sonuçlandırmaya engel olan k�mselere, f��l suç
oluşturmadığı takd�rde, sek�zb�n Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.

İdar� para cezalarının uygulanmasına �l�şk�n hususlar
Madde 108 – (Değ�ş�k: 15/5/2008-5763/10 md.)
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Bu Kanunda öngörülen �dar� para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdek�
�dar� para cezaları har�ç, gerekçes� bel�rt�lmek suret�yle Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı Bölge Müdürünce ver�l�r. (Değ�ş�k �k�nc� cümle: 13/2/2011-
6111/79 md.) 101 �nc� ve 106 ncı maddeler kapsamındak� �dar� para cezaları �se
doğrudan Türk�ye İş Kurumu �l müdürü tarafından; b�rden fazla �lde �şyerler�
bulunan �şverenlere uygulanacak �dar� para cezası �se �şyerler�n�n merkez�n�n
bulunduğu yerdek� Türk�ye İş Kurumu �l müdürünce ver�l�r ve genel esaslara
göre tahs�l ed�l�r. 106 ncı maddeye göre ver�lecek �dar� para cezası �ç�n, 4904
sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n (h) bend�ndek� tutar esas alınır.
––––––––––––––
(1)  17/1/2012 tar�hl� ve 6270 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� �le bu madden�n

b�r�nc� fıkrasında yer “beşyüz m�lyon l�ra para cezası” �bares� “b�n�k�yüz
Türk L�rası �dar� para cezası” şekl�nde, �k�nc� fıkrasında yer alan “yüzm�lyon
l�ra para cezası” �bares� “�k�yüzy�rm� Türk L�rası �dar� para cezası”şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r.

(2)  4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer
alan “71 �nc� maddes� hükmüne” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve bu
madden�n son fıkrasında anılan yönetmel�k hükümler�ne” �bares� eklenm�şt�r.

(3)  4/4/2015 tar�hl� ve 6645 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer
alan “ve 65 �nc�” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

8458
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl�, Geç�c� ve Son Hükümler

 
Yazılı b�ld�r�m
Madde 109 - Bu Kanunda öngörülen b�ld�r�mler�n �lg�l�ye yazılı olarak ve

�mza karşılığında yapılması gerek�r. B�ld�r�m yapılan k�ş� bunu �mzalamazsa,
durum o yerde tutanakla tesp�t ed�l�r. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına g�ren
tebl�gat anılan Kanun hükümler�ne göre yapılır.

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
Madde 110 - Konut kapıcılarının h�zmetler�n�n kapsam ve n�tel�ğ� �le

çalışma süreler�, hafta tat�l�, ulusal bayram ve genel tat�l günler�, yıllık ücretl�
�z�n hakları ve kapıcı konutları �le �lg�l� hususların düzenlenmes�nde
uygulanacak değ�ş�k şek�l ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca
hazırlanacak b�r  yönetmel�kle düzenlen�r.

Sanay�, t�caret, tarım ve orman  �şler�
Madde 111 – (Değ�ş�k: 15/5/2008-5763/11 md.)
Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanay�den, t�caretten, tarım ve

orman �şler�nden sayılacak �şler�n esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
Sanay�den sayılacak �şler�n esasları şunlardır:  
a) Her türlü madenler� arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve k�reç

ocakları.
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddeler�n �şlenmes�, tem�zlenmes�, şekl�n�n

değ�şt�r�lmes�, süslenmes�, satış �ç�n hazırlanması.
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.
d) B�na yapılması ve onarımı, değ�şt�r�lmes�, bozulması, yıkılması ve

bunlara yardımcı her türlü sına� yapım.
e) Yol, dem�ryolu, tramvay yolu, l�man, kanal, baraj, havaalanı, dalgakıran,

tünel, köprü, lağım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve
bataklık kurutma.

f) Elektr�k ve her çeş�t muharr�k kuvvetler�n elde ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�,
taşınması, kurma ve dağıtma.

g) Su ve gaz tes�satı kurma ve �şletmes�.
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h) Telefon, telgraf, tels�z, radyo ve telev�zyon kurma.
�) Gem� ve vapur yapımı, onarımı, değ�şt�r�lmes� ve bozup dağıtma.
j) Eşyanın �stasyon, antrepo, �skele, l�manlar ve havaalanlarında

yüklet�lmes�, boşaltılması.
k) Basımevler�.
T�caretten sayılacak �şler�n esasları şunlardır:
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeş�t b�tk�sel, hayvan� veya sına� ürün ve

malların alımı ve satımı.
b) Bankacılık ve f�nans sektörü �le �lg�l� �şlerle, s�gortacılık,

kom�syonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.
c) Su ürünler� alımı ve satımı.
d) Karada, göl ve akarsularda �nsan veya eşya ve hayvan taşıma.

8458-1
 

Tarım ve orman �şler�nden sayılacak �şler�n esasları şunlardır:
a) Her çeş�t meyvel� ve meyves�z b�tk�ler; çay, pamuk, tütün, elyaflı

b�tk�ler; turunçg�ller; p�r�nç, baklag�ller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, f�de, f�dan;
sebze ve tarla ürünler�; yem ve süt b�tk�ler�n�n yet�şt�r�lmes�, üret�m�, ıslahı,
araştırılması, bunlarla �lg�l� her türlü toprak �şler�, ek�m, d�k�m, aşı, budama,
sulama, gübreleme, hasat, harman, devş�rme, tem�zleme, hazırlama ve ayırma
�şler�, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su
korunması.

b) Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yet�şt�r�lmes�,
�şlet�lmes�, sınırlandırılması çalışmaları, bunlara a�t alt yapı çalışmaları �le tohum
toplama, f�danlık, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehab�l�tasyonu,
ormancılık araştırma �le m�ll� park, orman �ç� d�nlenme yerler� ve kent
ormanlarının kurulması, bakım ve gel�şt�r�lmes�.

c) Her türlü �ş ve gel�r hayvanlarının (arı, �pek böceğ� ve benzerler� dah�l)
yet�şt�r�lmes�, üret�m�, ıslahı ve bunlarla �lg�l� bakım, güdüm, terb�ye, kırkım,
sağım ve ürünler�n�n elde ed�lmes�, toplanması, saklanması �le bu hayvanların
hastalık ve asalaklarıyla mücadele.

d) 854 sayılı Den�z İş Kanununun hükümler� saklı kalmak kaydıyla, kara
ve su avcılığı ve üret�c�l�ğ� �le bu yoldan elde ed�len ürünler�n saklanması ve
taşınması.

Yukarıda sayılan esaslar doğrultusunda b�r �ş�n bu Kanunun uygulanması
bakımından sanay�, t�caret, tarım ve orman �şler�nden hang�s�n�n kapsamında
sayılacağı; Sanay� ve T�caret, Çevre ve Orman �le Tarım  ve Köy�şler�
bakanlıklarının görüşler� alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığınca altı
ay �ç�nde çıkarılacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazm�natı
Madde 112 - Kanuna veya kanunun verd�ğ� yetk�ye dayanılarak kurulan

kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların
hükümler� uygulanmayan personel� �le kamu kuruluşlarında sözleşmel� olarak
�st�hdam ed�lenlere mevzuat veya sözleşmeler�ne göre kıdem tazm�natı
n�tel�ğ�nde yapılan ödemeler kıdem tazm�natı sayılır.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt
işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak
aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde
çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı
kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas
alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş
sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı
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ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili
kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı
kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri
1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait
işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son
kamu kurum veya kuruluşu tarafından,

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

8458-2
 

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Alt işveren ile yapmış olduğu iş
sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun
kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya
devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı
talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına
ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait
çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları
dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son
kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak
suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak
hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin
aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü
fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen
hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem
tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen
kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet
süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak,
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine
göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı
Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen
işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi
kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin
yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.

(Ek fıkra:21/2/2019-7166/11 md.) (İptal altıncı fıkra: Anayasa
Mahkemes�n�n 19/9/2019 tar�hl� ve E.:2019/42, K.:2019/73 sayılı Kararı �le.)

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Bu madde kapsamında alt işverenler
yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt
işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili
diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/40 md.) 5/1/2002 tar�hl� ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeler� Kanunu �le 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanunu
kapsamında rödövans sözleşmeler� çerçeves�nde yer altı maden �şletmec�l�ğ�
yapan ş�rketlere ve ortaklarına a�t malların Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu
tarafından el koyma veya tak�p yoluyla satışından elde ed�len gel�rler, öncel�kle
bu sözleşmeler kapsamında söz konusu ş�rketlerde çalışmış olan �şç�lerden, �ş
sözleşmeler� kıdem tazm�natını hak edecek şek�lde sona erm�ş olanların kıdem
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ve �hbar tazm�natları �le �z�n, fazla çalışma ve d�ğer ücret alacaklarının
ödenmes�nde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından
�lg�l�ler�n hesaplarına yatırılmak suret�yle gerçekleşt�r�l�r. Ödemeye esas b�lg� ve
belgeler, �şç�n�n son çalıştığı �şveren� tarafından Tasarruf Mevduatı S�gorta
Fonuna tesl�m ed�l�r.

Bazı  �şlerde çalışanların ücretler�n�n güvences�
Madde 113 - Bu Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�  fıkrasının (b) ve (ı)

bentler�nde sayılan �şyerler�nde çalışan �şç�ler hakkında 32, 35, 37, 38 �nc�
madde hükümler� uygulanır. Bu maddelere aykırılık haller�nde �lg�l�ler hakkında
�lg�l� ceza hükümler� uygulanır.
 

8459
 

Üçlü Danışma Kurulu
Madde 114 - Çalışma barışının ve endüstr� �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�nde,

çalışma hayatıyla �lg�l� mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının �zlenmes�
amacıyla; Hükümet �le �şveren, kamu görevl�ler� ve �şç� send�kaları
konfederasyonları arasında etk�n danışmayı sağlamak üzere, üçlü tems�le dayalı
�st�şar�  mah�yette b�r danışma kurulu oluşturulur.

Kurulun çalışma usul ve esasları çıkarılacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r.
Kant�n açılması
Madde 115 - İşyerler�nde, yüzell� ve daha fazla �şç� çalıştırılması hal�nde,

�şç�ler�n ve a�leler�n�n gerekl� �ht�yaçlarının karşılanması amacıyla �şç�ler
tarafından kurulacak tüket�m kooperat�fler�ne �şverenlerce yer tahs�s� yapılab�l�r.

Madde 116 - (13.6.1952 tar�hl� ve 5953 sayılı Basın Mesleğ�nde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındak� Münasebetler�n Tanz�m� Hakkında
Kanun �le �lg�l� olup yer�ne �şlenm�şt�r.)

Madde 117 - (5.5.1983 tar�hl� ve 2821 sayılı Send�kalar Kanunu �le
�lg�l� olup yer�ne �şlenm�şt�r.)

Madde 118 - (5.5.1983 tar�hl� ve 2821 sayılı Send�kalar Kanunu �le
�lg�l� olup yer�ne �şlenm�şt�r.)

Yönetmel�kler
Madde 119 - Bu  Kanunda öngörülen yönetmel�kler Kanunun yayımı

tar�h�nden �t�baren altı ay �çer�s�nde çıkartılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 120 – 25.8.1971 tar�hl� ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü

maddes� har�ç d�ğer maddeler� yürürlükten kaldırılmıştır.
Korumalı �şyerler�nde çalışan engell�ler�n ücretler�
Ek Madde 1 – (Ek: 6/2/2014-6518/59 md.)
Korumalı �şyerler�nde çalıştırılan ve �ş gücü p�yasasına kazandırılmaları

güç olan z�h�nsel veya ruhsal engell�lere �şverenler�nce zamanında ödenm�ş olan
ücretler�n�n;

a) Korumalı �şyerler�nde çalışan her engell� �ç�n 1/7/1976 tar�hl� ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve K�mses�z Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend� gereğ�nce ödenen aylık tutarı kadarı,

b) 29/1/2004 tar�hl� ve 5084 sayılı Yatırımların ve İst�hdamın Teşv�k� �le
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�
kapsamındak� �llerde kurulmuş bulunan korumalı �şyerler�nde çalışan her engell�
�ç�n �laveten (a) bend� �le bel�rlenen tutarın yüzde y�rm�s�,

c) Korumalı �şyer� statüsü almak �ç�n �lg�l� mevzuatla çalıştırılması zorunlu
olan sayıdan daha fazla engell� çalıştıran �şyerler�nde, zorunlu sayının üstünde
çalıştırılan her engell� �ç�n �laveten (a) bend� �le bel�rlenen tutarın yüzde y�rm�s�,
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bu ücretlere �l�şk�n yasal yükümlülükler�n de tam ve zamanında
karşılanmış olması kaydıyla, Haz�ne tarafından �şverene öden�r.

B�r�nc� fıkrada bel�rlenen ücret kısımlarının ödenmes�ne �l�şk�n usul ve
esaslar, Mal�ye Bakanlığı �le Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı ve Haz�ne
Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suret�yle A�le ve Sosyal Pol�t�kalar
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.

8460
 

Mazeret �zn�
Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.)
İşç�ye; evlenmes� veya evlat ed�nmes� ya da ana veya babasının, eş�n�n,

kardeş�n�n, çocuğunun ölümü hâl�nde üç gün, eş�n�n doğum yapması hâl�nde �se
beş gün ücretl� �z�n ver�l�r.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan
çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden
sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler
hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

Zamanaşımı süres�
Ek Madde 3- (Ek: 12/10/2017-7036/15 md.)
İş sözleşmes�nden kaynaklanmak kaydıyla hang� kanuna tab� olursa olsun,

yıllık �z�n ücret� ve aşağıda bel�rt�len tazm�natların zamanaşımı süres� beş yıldır.
a) Kıdem tazm�natı.
b) İş sözleşmes�n�n b�ld�r�m şartına uyulmaksızın fesh�nden kaynaklanan

tazm�nat.
c) Kötün�yet tazm�natı.
d) İş sözleşmes�n�n eş�t davranma �lkes�ne uyulmaksızın fesh�nden

kaynaklanan tazm�nat.
Geç�c� Madde 1 - D�ğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar

bu Kanuna yapılmış sayılır.
Bu Kanunun 120 nc� maddes� �le yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş

Kanununun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının 1 �nc� ve 2 nc� bend� �le
onb�r�nc� fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddeler�ne yapılan
atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nc� maddeler�ne yapılmış sayılır.

Geç�c� Madde 2 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
Geç�c� Madde 3 - 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgar� ücret

kararı, bu Kanunun 39 uncu Maddes�ne göre tesp�t yapılıncaya kadar yürürlükte
kalır.

Geç�c� Madde 4 - Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddes�
hükümler� haklarında uygulanmayanlar �ç�n, bu Kanunun geç�c� 6 ncı
maddes�nde sözü ed�len kıdem tazm�natı hakkı 12.8.1967 tar�h�nden �t�baren
başlar.

İlk defa bu Kanun kapsamına g�renler�n kıdem tazm�natı hakları bu
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren başlar.

Geç�c� Madde 5 - 1475 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes� �le 3713 sayılı
Kanunun ek 1 �nc� maddes�n�n (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30
uncu maddes� uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yen�den bel�rlen�nceye kadar
geçerl�d�r.

Geç�c� Madde 6 - Kıdem tazm�natı �ç�n b�r kıdem tazm�natı fonu kurulur.
Kıdem tazm�natı fonuna �l�şk�n Kanunun  yürürlüğe  g�receğ�  tar�he  kadar 
�şç�ler�n  kıdemler� �ç�n 1475 sayılı İş Kanununun   14 üncü maddes�
hükümler�ne göre kıdem tazm�natı hakları saklıdır.

Geç�c� Madde 7 - (Ek: 6/5/2016-6715/5 md.)
Bu maddey� �hdas eden Kanunun yayımı tar�h�nden önce 7 nc� madden�n

b�r�nc� fıkrası uyarınca b�r �şç�n�n yapmakta olduğu �şe benzer �şlerde
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çalıştırılması koşuluyla başka b�r �şverene �ş görme ed�m�n� yer�ne get�rmek
üzere geç�c� olarak devred�lmes� suret�yle kurulmuş bulunan geç�c� �ş �l�şk�ler�,
sözleşmeler�n�n süres�nce devam eder.

8460-1
 

Geç�c� Madde 8- (Ek: 12/10/2017-7036/16 md.)
Ek 3 üncü madde, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra sona eren

�ş sözleşmeler�nden kaynaklanan yıllık �z�n ücret� ve tazm�natlar hakkında
uygulanır.

Ek 3 üncü maddede bel�rt�len yıllık �z�n ücret� ve tazm�natlar �ç�n bu
madden�n yürürlüğe g�rmes�nden önce �şlemeye başlamış bulunan zamanaşımı
süreler�, değ�ş�kl�kten öncek� hükümlere tab� olmaya devam eder. Ancak,
zamanaşımı süres�n�n henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen
süreden uzun �se, ek 3 üncü maddede öngörülen süren�n geçmes�yle zamanaşımı
süres� dolmuş olur.

Geç�c� Madde 9- (Ek:21/2/2019-7166/12 md.)
(İptal b�r�nc� cümle: Anayasa Mahkemes�n�n 19/9/2019 tar�hl� ve

E.:2019/42, K.:2019/73 sayılı Kararı �le.) İcra tak�pler�nde rücu ed�lmeyecek
kısma �l�şk�n olarak harç alınmaksızın düşme kararı ver�l�r, tak�p g�derler� �le
vekâlet ücret� taraflar üzer�nde bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt
�şverene rücu ed�lerek tak�p ve tahs�l ed�lm�ş olan tutarlar, alt �şverenler leh�ne
h�çb�r şek�lde alacak hakkı doğurmaz ve tahs�l ed�lm�ş tutarlar �ade ed�lmez.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)(2)
Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya

hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle
25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların
ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzeri sebepler, bel�rl� sürel� �ş veya h�zmet sözleşmeler�nde süren�n sona
ermes�, �şyer�n�n herhang� b�r sebeple kapanması ve faal�yet�n�n sona ermes�,
�lg�l� mevzuatına göre yapılan her türlü h�zmet alımları �le yapım �şler�nde �ş�n
sona ermes� haller� dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)(2)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek
üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde
kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi
fesih hakkı vermez.(2)

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya
işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı b�r�nc� ve �k�nc� fıkrada yer alan üç aylık süreler� her
defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tar�h�ne kadar uzatmaya
yetk�l�d�r.(1)

Geç�c� Madde 11 – (Ek:23/7/2020-7252/6 md.)
Man�sa �l� Soma �lçes�nde Türk�ye Kömür İşletmeler� Kurumunun taraf

olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında �mzalanmış rödovans sözleşmeler�
kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan
ve 13/5/2014 tar�h�nde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem
tazm�natına hak kazanacak şek�lde h�zmet akd� sona erd�r�len �şç�lerden kıdem
tazm�natını ve/veya �ş sözleşmes�n�n b�ld�r�m şartına uyulmaksızın fesh�nden
kaynaklanan tazm�natını alamayanların bu tazm�natları, bu madden�n yürürlük
tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma müracaat etmeler� hal�nde müracaat
tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde Kurum tarafından öden�r. Yapılan ödeme
neden�yle Kurum, rödovans sözleşmes�n�n tarafı olan �lg�l� ş�rketler �le bu
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ş�rketlerden tahs�l ed�lemeyen veya tahs�l ed�lemeyeceğ� anlaşılan tutar �ç�n
kıdem tazm�natına hak kazanılacak şek�lde �ş sözleşmeler�n�n sona erd�ğ�
tar�hten bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar görev yapmış yönet�m
kurulu üyeler�ne rücu eder.

Yürürlük
Madde 121 - Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 122 - Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
____________
(1) 23/7/2020 tar�hl� ve 7252 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�yle, b�r�nc�

fıkraya “haller ve benzer� sebepler” �bares�nden sonra gelmek üzere “, bel�rl�
sürel� �ş veya h�zmet sözleşmeler�nde süren�n sona ermes�, �şyer�n�n herhang� b�r
sebeple kapanması ve faal�yet�n�n sona ermes�, �lg�l� mevzuatına göre yapılan
her türlü h�zmet alımları �le yapım �şler�nde �ş�n sona ermes� haller�” �bares�
eklenm�ş ve dördüncü fıkrada yer alan “altı aya” �bares� “her defasında en fazla
üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tar�h�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2) 9/3/2021 tar�hl� ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3592
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında
bel�rt�len süreler�n 17/3/2021 tar�h�nden �t�baren �k� ay uzatılmasına karar
ver�lm�şt�r. Daha sonra 30/4/2021 tar�hl� ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarında bel�rt�len süreler�n 17/5/2021 tar�h�nden �t�baren 30/6/2021 tar�h�ne
kadar uzatılmasına karar ver�lm�şt�r.

8460-2
 

 
4857 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
 

 Kanun/KHK
No.

Kanun/KHK
Resmî
Gazete
Tar�h�

Kanun /
KHK

Yürürlüğe
g�r�ş tar�h�

Anayasa
Mahkemes�

Kararı
Tar�h/No.

4857 sayılı
Kanunun

değ�şt�r�len
maddeler�

1.
 4884 17/6/2003 17/6/2003 - 3

2.
 5378 7/7/2005 7/7/2005 - 108

3.  5538 12/7/2006 12/7/2006 - 2, 81
4.  5728 8/2/2008 8/2/2008 - 107, 108
5.  5754 8/5/2008 8/5/2008 - 32, 102

6.  5763 26/5/2008 26/5/2008 -

3, 33, 65,
78, 81, 82,
88, 95, 98,
105, 108,

111
7.  5763 26/5/2008 1/7/2008 - 30
8.  5763 26/5/2008 1/1/2009 - 85
9.  5797 19/8/2008 1/7/2008

tar�h�nden
geçerl�
olmak
üzere

- 30
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yayımı
tar�h�nde

10.
 5838 28/2/2009

(Mükerrer) 28/2/2009 - 18

11.
 6009 1/8/2010 1/8/2010 - 2, 81

12.
 6111 25/2/2011

(1. Mükerrer) 25/2/2011 - 74, 91, 92,
108

13.
 KHK/665 2/11/2011

(Mükerrer) 2/11/2011 - 30

14.
 6270 26/1/2012 26/1/2012 -

99, 100,
101, 102,
103, 104,

105
15.
 6353 12/7/2012 12/7/2012 - 30

16.
 6331 30/6/2012 30/12/2012 -

2, 4, 7, 25,
63, 69, 71,
77, 78, 79,
80, 81, 83,

84, 85,
86,87, 88,
89, 95, 98,
105, Geç�c�

Madde 2
17.
 6462 3/5/2013 3/5/2013 - 25, 30, 101

18.
 6518 6/2/2014

28918 19/2/2014 - 5, 30, Ek
Madde 1

8460-3
 
 

4857 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 
Değ�şt�ren

Kanunun/KHK’n�n
veya İptal Eden

Anayasa
Mahkemes�
Kararının
Numarası

4857 sayılı Kanunun değ�şen
veya �ptal ed�len maddeler�

Yürürlüğe G�r�ş 
Tar�h�

6552
3, 18, 36, 41, 53, 56, 112 11/9/2014

41, 63 1/1/2015

6645 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112,
Ek Madde 2 23/4/2015

6663 13, 74 10/2/2016
6704 56 26/4/2016
6715 7, 14, 63, 99, Geç�c� Madde 7 20/5/2016
7036 91, 92, Ek Madde 3, Geç�c� Madde

8 25/10/2017
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20, 21 1/1/2018

KHK/700 2,36,39,43,54,55,92

24/6/2018
tarihinde birlikte
yapılan Türkiye
Büyük Millet

Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı

seçimleri
sonucunda

Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve
başladığı tarihte

(9/7/2018)
7166 112,Geç�c� Madde 9 22/2/2019

Anayasa
Mahkemes�n�n

19/9/2019 tar�hl� ve
E.:2019/42,

K.:2019/73 sayılı
Kararı

112, Geç�c� Madde 9 15/10/2019

7226 64 26/3/2020
7244 Geç�c� Madde 10 17/4/2020

7252 Geç�c� Madde 10, Geç�c� Madde
11 28/7/2020

 


