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İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1 —Bu Yönetmel ğ n amacı, çalışma süreler n n uygulanmasına l şk n esasları düzenlemekt r.
Dayanak
Madde 2 —Bu Yönetmel k, 22/5/2003 tar hl ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Çalışma Süres
Madde 3 —Çalışma süres , şç n n çalıştırıldığı şte geç rd ğ süred r. İş Kanununun 66 ncı maddes n n b r nc fıkrasında yazılı
süreler de çalışma süres nden sayılır. Aynı Kanunun 68 nc maddes uyarınca ver len ara d nlenmeler se, çalışma süres nden sayılmaz.
Ara d nlenmeler , kl m, mevs m, yöredek gelenekler ve ş n n tel ğ göz önünde tutularak, y rm dört saat ç nde kes nt s z on k saat
d nlenme süres d kkate alınarak düzenlen r. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddes n n son fıkrası hükmü saklıdır.
Haftalık Normal Çalışma Süres
Madde 4 —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.
Haftanın ş günler nden b r nde kısmen çalışılan şyerler nde, bu süre haftalık çalışma süres nden düşüldükten sonra, çalışılan
süren n çalışılan gün sayısına bölünmes suret yle günlük çalışma süreler bel rlen r.
Günlük çalışma süres her ne şek lde olursa olsun 11 saat aşamaz.
B r şç n n bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında;
a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeler ,
b) 79 sayılı M ll Korunma Suçlarının Affına, M ll Korunma Teşk lat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasf yes ne ve Bazı Hükümler
İhdasına Da r Kanunun 6 ncı maddes
hükümler uygulanır.
Denkleşt rme Esasına Göre Çalışma
Madde 5 —Tarafların yazılı anlaşması le haftalık normal çalışma süres , şyer nde haftanın çalışılan günler ne günde onb r saat
aşmamak koşuluyla farklı şek lde dağıtılab l r. Bu halde, yoğunlaştırılmış ş haftası veya haftalarından sonrak dönemde şç n n daha az
sürelerle çalıştırılması suret yle, toplam çalışma süres , çalışması gereken toplam normal sürey geçmeyecek şek lde denkleşt r l r.
Denkleşt rme k aylık süre ç nde tamamlanacak, bu süre toplu ş sözleşmeler le dört aya kadar artırılab lecekt r.
Parça başına, akort veya götürü g b yapılan ş tutarına göre ücret ödenen şlerde de bu Yönetmel ğ n denkleşt rmeye l şk n
hükümler uygulanır.
Denkleşt rme dönem ç nde günlük ve haftalık çalışma süreler le denkleşt rme süres uygulamasının başlangıç ve b t ş tar hler
şverence bel rlen r.
Kısm Sürel Çalışma
Madde 6 —İşyer nde tam sürel ş sözleşmes le yapılan emsal çalışmanın üçte k s oranına kadar yapılan çalışma kısm sürel
çalışmadır.
Telaf Çalışması
Madde 7 —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 4857 sayılı İş Kanunu, ş sözleşmeler ve toplu ş sözleşmeler le öngörülen yasal z nler dışında z n ver lmes haller nde,
şç n n çalışmadığı bu süreler n telaf s ç n şç ye yaptırılacak çalışma, telaf çalışmasıdır.
Telaf çalışması yaptıracak şveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddes nde sayılan nedenlerden hang s ne
dayandığını açık olarak bel rtmek, hang tar hte çalışmaya başlanacağını, lg l şç lere b ld rmek zorundadır.
Telaf çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu neden n ortadan kalkması ve şyer n n normal çalışma dönem ne başlamasını tak p
eden 2 ay çer s nde yaptırılır. Telaf çalışması, günlük en çok çalışma süres olan 11 saat aşmamak koşulu le günde 3 saatten fazla
olamaz. Telaf çalışması, tat l günler nde yaptırılamaz.
Günlük Çalışma Süres n n Duyurulması
Madde 8 —Günlük çalışmanın başlama ve b t ş saatler le d nlenme saatler şyerler nde şç lere uygun araçlarla duyurulur.
Yapılan şler n n tel ğ ne göre, ş n başlama ve b t ş saatler şç ler ç n farklı şek lde düzenleneb l r.
Çalışma Süres n n Belgelenmes
Madde 9 —İşveren, şç ler n çalışma süreler n uygun araçlarla belgelemek zorundadır.
Günlük Çalışma Süres nden Daha Az Çalışılacak İşler
Madde 10 —Sağlık kuralları bakımından, günde, ancak 7,5 saat ya da daha az çalışması gereken şlerde çalışan şç ler hakkında, ş
süreler yönünden, İş Kanununun 63 üncü maddes n n son fıkrasında öngörülen yönetmel k hükümler uygulanır.
Sınırlandırma
Madde 11 —Çalışma süreler yle lg l olarak öngörülen sınırlamalar, şyerler ya da yürütülen şlere değ l, şç ler n şahıslarına l şk nd r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 12 —Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
Madde 13 —Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.
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