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ÇOCUK ve GENÇ ÇALIŞANLAR 

KADIN ÇALIŞANLAR 

İSG KONSEY – İSG KURUL – ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 

HAP BİLGİLER 

3. KONU ÇOÇUK VE GENÇ İŞÇİLER 
 
 
 

 

 

 

Tanımlar 

Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi 

yardımcılarını, 

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış 

kişiyi, 

Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini 

tamamlamış kişiyi, 

Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki 

özel koşullara göre; 

a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki 

ihtimali olmayan, 

b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından 

onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden 

yararlanmasını engellemeyen işleri,  ifade eder 

  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları 

İşler ile Çalışma Koşulları 

  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları 

İşler 

  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları BURASI ÖNEMLİ 

 

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince 

güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel 

yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile 

okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak 

hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen 

mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. 
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İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya 

muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş 

olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye 

sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir. 

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin 

çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 

bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir. 

Çocuk işçiler, genç işçiler ve ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 

bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında 

çalıştırılamaz. Ancak, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik 

eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş 

genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması 

şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın 

ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler. 

Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi 

hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa 

yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, 

zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi 

maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz 

kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun 

yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda 

çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan 

maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz 

kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta 

durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen 

işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına 

dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve 

psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, 

güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para 

taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan 

işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz. 
 Mesleki eğitim gören öğrenciler 
 
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine  verilen; 

işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına 
alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. 
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Çalışma Koşulları 

  

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri BURASI ÖNEMLİ 

 

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma 

saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 

yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate 

kadar arttırılabilir. 

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik 

zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak 

uygulanır. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, 

eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on 

saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci 

fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. 

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört 

saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir 

saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

 

Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller BURASI ÖNEMLİ 

 

4857 sayılı İş Kanununa göre çalışma süresinden sayılan hallerin 

yanısıra; 

a) İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler, 

b) İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen 

süreler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki 

eğitim programlarında geçen süreler, 

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk 

ve gençler ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve 

benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam 

edemedikleri süreler, 

çalışma süresinden sayılır. 

 

Hafta Tatili BURASI ÖNEMLİ 

 

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az 

olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

 

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 

çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın 

ödenir. 
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Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması                                          BURASI 

ÖNEMLİ  

 

Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az 

olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına 

olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye 

bölünerek kullandırılabilir. 

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli 

izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam 

edilmediği dönemlerde verilir. 

 

İşverenin ve Devletin Yükümlülükleri 

  

İşverenin Yükümlülükleri 

  

Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 

Çocuk ve genç işçileri; 

a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 

b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren 

vekilleri çalıştıramazlar. 

 

İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü 

 

İşveren; 

a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin 

çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi 

verir. 

 

b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan 

önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında 

muhafaza eder. 

 

c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak 

zorundadır. 

 

Yürütme 

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler BURASI ÖNEMLİ 

  

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı 

gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, 

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği 

işleri, 

3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük 

taşıma ve istifleme hariç), 

6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış 

elemanı olarak yapılan işler, 

7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 

8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük 

taşıma ve istifleme hariç), 

9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 

 

 

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

 BURASI ÖNEMLİ 

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, 

meyve ve sebze suları imalatı işleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 

4. Kasaplarda yardımcı işler, 

5. Çay işlemesi işleri, 

6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 

7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 

8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 

9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, 

Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, 

çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 

10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, 

etiketleme ve paketleme işleri, 

11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 

12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 

13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet 

sektöründeki işler, 

14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 

15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması 

işleri, 

16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve 

dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri, 



2023 DERS NOTLARI 

           MUHAMMED NURULLAH ACAR  
 

 

 

 

 
 

17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve 

kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri, 

18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler 

(fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç), 

19. El ilanı dağıtımı işleri, 

20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime 

ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, 

renklendirme ve kimyasal işler hariç), 

21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan 

maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici 

çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla 

yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin 

hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden 

bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve 

dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 

24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 

25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen 

torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler, 

26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 

27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı 

işleri (boya ve vernik işleri hariç). 
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3. KONU KADIN,GEBE VE EMZİREN İŞÇİLER 
 
 
 

 

 

 

 

 

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA 
KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
 

Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları  

 
Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi   BURASI 

ÖNEMLİ  
Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla 

çalıştırılamaz. 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. 

İşyerine ulaşım 
 
Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye 

sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma 
araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında 
çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla 
ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle 
yükümlüdür. 
 

Sağlık gözetimi 
 
(1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe 

başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına 
ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır. 

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, 
işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri 
hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin 
yapılmasını sağlar. 

 
Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu 
 
(1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı 

veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece 
çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde 
düzenlenir. 

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, 
işverence, imkan dâhilinde karşılanır. 
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Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve 
Saklama Yükümlülüğü 

 
Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı 
 
(1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden 

itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden 
başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir 
yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. 

(2) Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun 
sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden 
alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır. 

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, Gebe veya Emziren 
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına 
Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına 
rastlayacak şekilde düzenlenir. 

 
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME 

ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 
 

Çalışma Koşulları ve İzinler 

 BURASI ÖNEMLİ 
Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş:  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre ilköğretime kayıt yaşını 
doldurmamış çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder. 

 
Gece çalışması 
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden 

itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. 
(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece 

çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından 
sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece 
çalıştırılmaz. 
 

Çalışma saatleri 
 
Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla 

çalıştırılamaz. 
Analık ve süt izni 
 
Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık 

ve süt izninde 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri 
uygulanır. 
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Gebe çalışanın muayene izni 
 
Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için 

ücretli izin verilir. 
 
Emziren çalışanın çalıştırılması 
 
Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından 

önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi 
gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, 
raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 

  

Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler 

  
Oda ve yurt açma yükümlülüğü 

 
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan 

işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta 
EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması 
zorunludur. 

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın 
çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve 
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir 
yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa 
işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. 

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt 
açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla 
yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. 

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın 
çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. 

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan 
sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya 
velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir. 
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Oda ve yurtlardan faydalanacaklar 
 
Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların 

annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 
0-1 yaşındaki, yurtlara  ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar alınır. 

 
(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının 

bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 
aylık, 25-48 aylık ve ) 49 aylık ve üzeri çocuklar birbirinden ayrı 
bulundurulur. 

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin 
bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve 
yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını 
görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler. 

 
ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ 

SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

  

Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar 

 
Analık izni hakkı 
 
(1) Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz 

hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. 
(2) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz 

haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun 
olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın 
işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 

(3) Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce 
kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 
suretiyle kullandırılır.  

(4) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum 
sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. 

(5) Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya 
evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 
sekiz hafta analık izni kullandırılır. 

(6) Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin 
özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler 
doktor raporu ile belirtilir. 
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Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı 
 
(1) Analık 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. 

(2) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. 
(3) Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi 

hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. 
(4) Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük 

çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni 
uygulanmaz. 

 
Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı 
 
(1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı 

aya kadar ücretsiz izin verilir.  
(2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde 

eşlerden birine veya evlat edinene verilir. 
(3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının 

hesabında dikkate alınmaz. 
 

Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları 

 
Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli 
 
(1) İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede 

belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin 
bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip 
eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde 
bulunabilir. 

(2) Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede belirtilen ücretsiz izin 
süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı 
aranmaz.  

(3) Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en 
az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir. 
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Kısmi süreli çalışma talebinin şartları 
 
(1) Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli 

çalışma talebinde bulunamaz.  Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı; 
a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir 

hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite 
hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi, 

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun 
velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,  

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, 
hâllerinde aranmaz. 
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece 

başvuru sırasında aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında 
kaybedilmesi durumunda söz konusu hak devam eder. 

Kısmi süreli çalışma talebinin işverence karşılanması 
 
(1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim 

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır. 
(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir. 
(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap 

verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu 
tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.  

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla 
kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz. 

 

Uygulamaya İlişkin Esaslar 

 
Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler 
 
(1) Kısmi süreli çalışma; 
a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, 

sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde 
tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, 

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri 
ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya 
taahhüt işlerinde, 

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle 
yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, 

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.  
(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı 

aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir. 
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Tam süreli çalışmaya geçiş 
 
(1) Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu 

haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. 
(2) Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay 

önce yazılı olarak talebini bildirir. 
(3) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması 

hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 
(4) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi 

hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih 
tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.  

 
 

 

 

3. KONU İSG KURUL 
 
 
 

 

 

Genel Hükümler 

 
İşverenin yükümlülüğü BURASI ÖNEMLİ 
 
 (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 

sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 

 
(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu 

hallerde; 
 
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise 

asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların 
uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. 

 
b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise 

bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma 
yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların 
uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili 
bir temsilci atar. 

 
c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan 

sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren 
alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 
vekâleten yetkili bir temsilci atar. 
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ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve 

toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon 
asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte 
bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki 
işverenin ortak kararı ile atanır. 

 
(3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında 

birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun 
oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek 
kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 

 
(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul 

kararlarını uygular. 
 
Kurulun kurulacağı diğer işyerleri 
 
 (1) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu 

gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın 
bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde 
kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, 
birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini 
düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman 
ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak 
alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

 
Kurulun oluşumu BURASI ÖNEMLİ 
 
 (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: 
a) İşveren veya işveren vekili, 
b) İş güvenliği uzmanı, 
c) İşyeri hekimi, 
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri 

yürütmekle görevli bir kişi, 
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi 

olması halinde baş temsilci. 
(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise 

iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma 
zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, 
personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi 
tarafından yürütülür. 
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(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde 
gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. 

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu 
işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının 
görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından 
birisi görevlendirilir. 

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o 
işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının 
katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde 
işveren tarafından atanır. 

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen 
kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. 

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak 
kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından 
ortak kararla atanır. 

 
Eğitim BURASI ÖNEMLİ 
 
(1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve 

güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve 
yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar; 

a) Kurulun görev ve yetkileri, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, 
d) İletişim teknikleri, 
e) Acil durum önlemleri, 
f) Meslek hastalıkları, 
g) İşyerlerine ait özel riskler, 
ğ) Risk değerlendirmesi. 
(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda 

eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. 
 
Çalışma usulleri BURASI ÖNEMLİ 
 
(1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve 

aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. 
a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike 

sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli 
işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. 

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk 
sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. 
Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun 
görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. 

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri 
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gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına 
veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik 
ve önemine göre tespit olunur. 

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. 
Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. 

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren 
vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 
kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının 
yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. 

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir 
tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından 
imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel 
dosyasında saklanır. 

f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. 
Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. 

g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili 
uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula 
gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. 

(2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri 
ve çalışanları bağlar. 

(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde 
birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen 
toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak 
tebliğ edilir. 
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3. KONU İSG KONSEY 
 
 
 

 

 

 

 

Tanımlar 

 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

b) Başkan: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Başkanını, 

c) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, 

ç) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını, 

ifade eder. 

Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevleri 

Konseyin kuruluş amacı 

  (1) Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve 
stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. 
Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını 
göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş 
sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş 
ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 

Konseyin oluşumu 

  (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden 
oluşur: 

a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel 
Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 
bir genel müdür, 

b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer 
genel müdür, 
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c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, 
Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı, 

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en 
fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri 
Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi, 

d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün 
teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci. 

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki 
yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya 
kuruluşun üyeliği sona erer. 

Konseyin görevleri 

  (1) Konseyin görevleri şunlardır: 

a) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler 
geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate 
alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem 
planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek, 

c) Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda 
eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik 
projeler önermek, 

d) Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, 
konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek, 

e) Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini 
belirlemek, 

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını 
gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve 
işbirliğine katkı sağlamak, 
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g) İş sağlığı ve güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında 
bulunmak, 

ğ) Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey 
toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemenin ve iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve önerilerde 
bulunmak, 

h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı 
kapsamında bir önceki yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey 

Konsey sekretaryası 

  (1) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 
yürütülür. 

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır: 

a) Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını 
hazırlamak ve Konsey üyelerine bildirmek, 

b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv 
faaliyetlerini yürütmek, 

c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon 
ve koordinasyonu sağlamak, 

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak, 

d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak, 

e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
çalışmalarının ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek. 
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Konseyin Çalışma Usul ve Esasları 

Çalışma usul ve esasları 

  (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın 
Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi 
ile olağanüstü olarak da toplanabilir. 

(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara 
katılımı esastır. 

(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman 
personel ile katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet 
edilebilir. 

(4) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı 
toplantı gününden en az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir. 

(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, 
gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç 
yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. 

(6) Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel 
kişiler, iş sağlığı ve güvenliği alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını 
gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir. 

(7) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur. 
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3. KONU ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ 
 
 
 

 

 

 

 

 
Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi 
 (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması 

halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır. 
(2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan 

temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere 
süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir. 

(3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki 
kriterleri sağlamaları esastır. Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları 
engellenemez. 

(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar 
sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir. 

(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından 
fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim 
durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci 
fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren 
tarafından ilân edilir. 
 

Çalışan temsilcisinin nitelikleri 
 (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere 

sahip olması zorunludur: 
a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 
b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 
c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması. 
(2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık 

iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, 
çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi 
bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz. 

(3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması 
halinde birinci fıkrada sayılan nitelikler aranmaz. 

Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi BURASI ÖNEMLİ 

 (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki 
şekilde belirlenir: 

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
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Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları 
 
 (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı 

bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday 
veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya 
usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy 
kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir. 

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim 
durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak 
işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir. 

(3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması 
durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan 
sıradaki aday atanır. 

(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika 
temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının 
zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan 
temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren 
tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci 
sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi 
doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir. 

(5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden 
fazla yetkili sendika bulunması halinde; 

a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili 
sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak atanır. 

b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan 
örnekteki gibi hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir. 

c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik 
durumu olduğunda son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak 
belirlenir. 

ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre 
temsilci görevlendirmesi yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura 
yöntemine başvurulur. 
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Örnek 1: 
Toplam çalışan sayısı: 2000 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet 

akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı: 1100 
Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5 
Yetkili sendika sayısı: 2 
Formül: 
Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 

diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer 
(statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı/Toplam çalışan sayısı) * 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı 

Hesaplama: 
A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(1100/2000) * 5  = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi 
B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi 
Örnek 2: 
Toplam çalışan sayısı: 800 
A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 
(Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde) 
A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi) 
B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi) 
Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir. 

 
(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında 

aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma 
özen göstererek 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki niteliklere uygun çalışan 
bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun 
çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda 
çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar. 

(7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş 
temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların 
eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenir. 

(8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka 
sendikanın yetkili sendika olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre 
içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere göre çalışan temsilcisi veya 
temsilcilerinin görev yapmasını sağlar. 
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Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü 
 (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, 

çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden 
kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde 
bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. 

(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları 
kısıtlanamaz. 

(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki 
sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli 
tutmakla yükümlüdür. 
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