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İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 —Bu Yönetmel ğ n amacı, ülken n genel yararları yahut ş n n tel ğ veya üret m n artırılması g b nedenlerle 4857 sayılı İş
Kanununun 63 üncü maddes nde bel rt len haftalık normal çalışma süres n n dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya
l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Dayanak
Madde 2 —Bu Yönetmel k, 22/5/2003 tar hl ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 —Bu Yönetmel kte geçen:
a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçeves nde haftalık 45 saat aşan çalışmaları,
b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süres n n sözleşmelerle 45 saat n altında bel rlend ğ durumlarda bu çalışma süres n
aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücret
Madde 4 —Fazla çalışmanın her saat ç n ver lecek ücret, normal çalışma ücret n n saat başına düşen tutarının yüzde ell
yükselt lmes suret yle öden r.
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.
Parça başına veya yapılan ş tutarına göre ücret ödenen şlerde, fazla çalışma süres nce şç n n ürett ğ parça veya ş tutarının
hesaplanmasında zorluk çek lmeyen hallerde, her b r fazla saat ç nde yapılan parçayı veya ş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla
çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücret hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çek len hallerde, parça başına veya yapılan ş
tutarına a t ödeme dönem nde meydana get r len parça veya ş tutarları, o dönem ç nde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatler
sayısına bölünerek b r saate düşen parça veya ş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan b r saatl k parça veya ş tutarına düşecek b r saatl k
normal ücret n, yüzde ell fazlası fazla çalışma ücret , yüzde y rm beş fazlası fazla sürelerle çalışma ücret d r.
Yüzde usulünün uygulandığı şyerler nde fazla çalışma ücret , 4857 sayılı İş Kanununun 51 nc maddes nde öngörülen yönetmel k
hükümler ne göre öden r.
Fazla Çalışmada Sınır
Madde 5 —Fazla çalışma süres n n toplamı b r yılda k yüzyetm ş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, şyerler ne veya yürütülen
şlere değ l, şç ler n şahıslarına l şk nd r.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma süreler n n hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saat aşan süreler
se b r saat sayılır.
Serbest Zaman
Madde 6 —Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan şç , sterse şverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, 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, 6 ay zarfında şverene önceden yazılı olarak b ld rmes koşuluyla ve şveren n, ş n veya şyer n n
gerekler ne uygun olarak bel rled ğ tar hten t baren ş günler çer s nde aralıksız ve ücret nde b r kes nt olmadan kullanır.
İşç n n bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tat l ve z n günler nde serbest zaman kullandırılamaz.
Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler
Madde 7 —Aşağıda sayılan şlerde fazla çalışma yaptırılamaz.
a) İş Kanununun 63 üncü maddes n n son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması
gereken şlerde,
b) Aynı Kanunun 69 uncu maddes n n l nc fıkrasındak tanıma göre gece sayılan gün dönem nde yürütülen şlerde (şu kadar k ,
gündüz ş sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmel kte öngörülen fazla çalışmalar gece dönem nde yapılab l r),
c) Maden ocakları, kablo döşemes , kanal zasyon, tünel nşaatı g b şler n yer ve su altında yapılanlarında.
Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşç ler
Madde 8 —Aşağıda sayılan şç lere fazla çalışma yaptırılamaz.
a) 18 yaşını doldurmamış şç ler,
b) İş sözleşmes veya toplu ş sözleşmes le önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etm ş olsalar b le sağlıklarının
elvermed ğ şyer hek m n n veya Sosyal S gortalar Kurumu Başkanlığı hek m n n, bunların bulunmadığı yerlerde herhang b r hek m n
raporu le belgelenen şç ler,
c) İş Kanununun 88 nc maddes nde öngörülen Yönetmel kte bel rt len gebe, yen doğum yapmış ve çocuk emz ren şç ler,
d) Kısm sürel ş sözleşmes le çalıştırılan şç ler.
Kısm sürel ş sözleşmes le çalışan şç lere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.
Fazla Çalışma Yaptırılacak İşç n n Onayı
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak ç n şç n n yazılı onayının alınması gerek r. Zorunlu nedenlerle veya
olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ç n bu onay aranmaz.
Fazla çalışma ht yacı olan şverence bu onay her yıl başında şç lerden yazılı olarak alınır ve şç özlük dosyasında saklanır.
Fazla Çalışmanın Belgelenmes
Madde 10 —İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı şç ler n bu çalışma saatler n gösteren b r belge
düzenlemek, mzalı b r nüshasını şç n n özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşç ler n şlem ş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma ücretler normal çalışmalarına a t ücretlerle b rl kte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeler uyarınca öden r. Bu
ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nc maddes uyarınca şç ye ver lmes gereken ücret hesap pusulalarında açıkça
göster l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 11 —Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
Madde 12 —Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.

http://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.6249&MevzuatIl sk =0&sourceXmlSearch

1/2

08.05.2017

Mevzuat B lg S stem

http://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.6249&MevzuatIl sk =0&sourceXmlSearch

2/2

