
T.C. 
4111,ÇSGB ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLİĞİ  

ÇA ŞMA VE 
sosrx ouviNılıc 	 Çalışma Genel Müdürlüğü EMANLIC9 

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAIR 

YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 - 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş  müfettişlerince incelenmesi sonucunda 
muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş  raporu Çalışma ve İş  Kurumu İl Müdürlüğünce 
işverenlere tebliğ  edilir. Tebliğ  tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş  
mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört 
ay içinde sonuçlandınlır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı  ay içinde kesin 
olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı  yetkili iş  mahkemelerine itiraz edilmesi ve 
mahkeme kararlarına karşı  diğer kanun yollanna başvurulması  zorunludur. 

(2) Rapora otuz iş  günü içinde itiraz edilmemiş  veya mahkeme muvazaalı  işlemin tespitini 
onamış  ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin 
işçileri sayılır." 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 3 üncü maddesinde 10/9/2014 tarihli ve 
6552 sayılı  İş  Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması  ile Bazı  Alacaklann Yeniden Yapılandınlmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 
yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek için Yönetmeliğin ilgili maddesi değiştirilmektedir. 

Danıştay 10. Dairesinin 4/3/2016 tarihli ve E:2014/920, K:2016/1102 sayı lı  kararı  ile 
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin iptaline karar verilmiştir. Bu çerçevede, madde yeniden 6552 
sayı lı  Kanununa uygun şekilde değiştirilmektedir. 



T.C. 
<Pillr1411>ÇSGB 	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI 

T.C. C-4~ VE 
sosrAL afflıEntık 	 Çalışma Genel Müdürlüğü 

YILLIK ÜCRETLİ  İZİN YÖNETMELIĞININ DEĞIŞTIRILMESINE DAIR 

YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 — Bu Yönetmelik ile 03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı  Resmi Gazete'de 
yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin "Yıllık Ücretli İznin Uygulanması" başlıklı  6 ncı  
maddesinin üçüncü fıkrasındaki "en çok üçe bölünebilir." ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir." 
şeklinde değiştirilmiş  ve aynı  maddeye aşağıdaki aralar eklenmiştir. 

"Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı  işyerinde çalışmaya devam 
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı  işyerinde çalıştıklan süreler dikkate alınarak hesaplanır. 

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştınlan işçilerin hak kazandıklan yıllık ücretli izin 
sürelerinin kullanı lıp kullanılmadığını  kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını  sağlamakla, 
alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle 
yükümlüdür." 

MADDE 2 - Aynı  Yönetmeliğin "İzin Süresinin Tespiti" başlıklı  9 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasma aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Yer altı  işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttınlarak 
uygulanır." 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 53 üncü, 56 ncı  maddelerinde 10/9/2014 
tarihli ve 6552 sayılı  İş  Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması  ile Bazı  Alacaklann Yeniden Yapılandınlmasma Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı  
maddeleriyle yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek ve için Yönetmeliğin ilgili maddeleri 

değiştirilmektedir. 



T.C. 
ÇSGB 	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
T C ~MA VE 
sasnıı  oCıvaalıc 	 Çalışma Genel Müdürlüğü 

İŞ  KANUNUNA ILIŞKIN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 

YÖNETMELIĞININ DEĞIŞTIRILMESINE DAIR YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 - Bu Yönetmelik ile 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı  Resmi Gazete'de 
yayımlanan İş  Kanununa Ilişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin "Fazla 
Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti" başlıklı  4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, İş  Kanununun 42 nci maddesi uyarınca 
zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati 
aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması  suretiyle ödenir." 

MADDE 2 - Aynı  Yönetmeliğin "Fazla Çalışma Yaptınlmayacak işçiler" başlıklı  8 inci 
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"e) İş  Kanununun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca 
olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz." 

MADDE 3 — Aynı  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası  aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Fazla çalışma ihtiyacı  olan işverence bu onay iş  sözleşmesinin yapılması  esnasında ya da 
bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla 
sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı  otuz gün önceden işverene yazılı  olarak 
bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir." 

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 41 inci maddesinde 10/9/2014 tarihli ve 
6552 sayılı  İş  Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması  ile Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandınlmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesiyle 
yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek için Yönetmeliğin ilgili maddeleri değiştirilmektedir. 

Ayrıca, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için alınan onay, işçi ve işveren 
ilişkisinde bir takım sorunlara neden olduğundan; onayın, her yıl başında alınması  koşulu 
kaldırılarak iş  sözleşmesinin yapılması  esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınması  
sağlanmaktadır. Işçinin fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istememesi durumunda 
ise verdiği onayı  işverene yazılı  olarak bildirimde bulunarak geri alabileceği düzenlenmektedir. 
Böylece, her yıl onay alınmasının işçiler arasında işverenin kendileri aleyhinde uygulama yaptığı  
algısı  sona erdirilmekte, ayrıca işveren bakımından ekstra iş  yükü oluşması  önlenmektedir. 



T.C. 
41+ÇSGB ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI 

T C ÇAUŞMA VE 
SOSYAI OUVIENLM 	 Çalışma Genel Müdürlüğü EIMANLIGI 

iş  KANUNUNA ILIŞKIN ÇALIŞMA SÜRELERI YÖNETMELIĞININ 

DEĞIŞTIRILMESINE DAIR YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 — Bu Yönetmelik ile 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı  Resmi Gazete'de 
yayımlanan İş  Kanununa Ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin "Haftalık Normal Çalışma 
Süresi" başlıklı  4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yer altı  maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada 
en çok otuz yedi buçuk saattir." 

MADDE 2 — Aynı  Yönetmeliğin "Denkleştirme Esasına Göre Çalışma" başlıklı  5 inci 
maddesinin ikinci fılcrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş  sözleşmeleri ile altı  aya kadar 
artınlabilir." 

MADDE 3 — Aynı  Yönetmeliğin "Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak Işler" 
başlıklı  10 uncu maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 63 üncü ve 69 uncu maddelerinde 4/4/2015 
tarihli ve 6645 sayılı  İş  Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36 ncı  ve 37 nci maddeleriyle yapılan 

değişikliğe uyum sağlayabilmek için Yönetmeliğin ilgili maddeleri değiştirilmektedir. 



T.C. 
ÇSGB 	ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI 
Tc,  Ç.L~ ve 
sosvAL cOvEmıc 	 Çalışma Genel Müdürlüğü BAKA/4110 

YURTİÇİNDE IŞE YERLEŞTIRME HIZMETLERI HAK1UNDA YÖNETMELIĞIN 

DEĞIŞTIRILMESINE DAIR YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 - Bu Yönetmelik ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı  Resmi Gazete'de 
yayımlanan Yurtiçinde işe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde 
yer alan "terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi" ibareleri "21/6/1927 
tarihli ve 1111 sayılı  Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı  Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli 
ve 3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve 
tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayı lı  İş  Kanununun 30 uncu maddelerinde 15/5/2008 tarihli ve 
5763 sayılı  İş  Kanunu ve Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesiyle yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek için Yönetmeliğin ilgili maddesi 
değiştirilmektedir. 



T.C. 
44,11,ÇSGB ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI 

1..C.ÇALŞW VE 
SOSYAL GÜVENILİK 	 Çalışma Genel Müdürlüğü 

POSTALAR HALINDE İŞÇİ  ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN IŞLERDE 
ÇALIŞMALARA ILIŞKIN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIĞIN 

DEĞIŞTIRILMESINE DAIR YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 - Bu Yönetmelik ile 07/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı  Resmi Gazete'de 
yayımlanan Postalar Halinde işçi Çalıştırılarak Yürütülen Işlerde Çalışmalara Ilişkin Özel Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü 
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta 
olacak şekilde yapılabilir." 

MADDE 2 - Aynı  Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle ve bentler eklenmiştir. 

"Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı  onayının 
alınması  şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması  yaptınlabilir. Bu fıkranın 
uygulanmasında: 

a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı  uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı  
tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatınmı  belgesi verilen ya da belediye tarafından 
turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde, 

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı  Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik 

şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde, 

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile 

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 

24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı  Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet 

kuruluşlarında 

çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsamaktadır. 

MADDE 3 - Aynı  Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12 — Işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen 

işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını  kapsayan listeleri Bakanlıkça talep 
edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür." 

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 



T.C. 
414,ÇSGB ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

;4-Şk. VE 
SOSYAL c.0"« 	 Çalışma Genel Müdürlüğü aN<ANOĞ,  

GENEL GEREKÇE 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 69 uncu maddelerinde 4/4/2015 tarihli ve 

6645 sayılı  İş  Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesiyle yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek 
için Yönetmeliğin ilgili maddeleri değiştirilmektedir. 



T.C. 
410.+ÇSGB ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ  

T C ÇA4MA VE 
SOSYAL OUVENLIK 	 Çalışma Genel Müdürlüğü B,K.N1 

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK TASLAĞI 

MADDE 1 - 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Kadın 
Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları  Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5 - (1) Kadın çalışanlar gece postalannda yedi buçuk saatten fazla çalıştınlamaz. 
Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü 
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı  
onayının alınması  şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması  yaptırılabilir." 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  yürütür. 

GENEL GEREKÇE 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 69 uncu maddelerinde 4/4/2015 tarihli ve 
6645 sayılı  İş  Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesiyle yapılan değişikliğe uyum sağlayabilmek 
için Yönetmeliğin ilgili maddesi değiştirilmektedir. 


