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İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞMA SÜRELERİ 

                                              

 
 
 

Çalışma Süresi 

 
Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen 
ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz. 
Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmi dört 
saat içinde kesintisiz on iki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanununun 
69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 
 

Haftalık Normal Çalışma Süresi 

 
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 
Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden 
düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri 
belirlenir. 
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.Yer altı maden işlerinde çalışan 
işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. 
 

Denkleştirme Esasına Göre Çalışma 

 
Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine 
günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası 
veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma 
süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. 

 
Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar 

artırılabilecektir.  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 
artırılabilir.Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu 
Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.Denkleştirme dönemi içinde günlük ve 
haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence 
belirlenir. 
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Kısmi Süreli Çalışma 

 
İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma 
kısmi süreli çalışmadır. 
 

Telafi Çalışması 
 
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil 
edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında 
çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş 
sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, 
işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. 

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü 
maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya 
başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. 

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal 
çalışma dönemine başlamasını takip eden 4 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok 
çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil 
günlerinde yaptırılamaz. 

(22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde 

değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” 

Böylelikle işverenler iki ay yerine dört ay içinde çalıştırılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir.) 

 
Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması 

 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla 
duyurulur. Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde 
düzenlenebilir. 
 

 
 
  

Yürütme 
 
Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 

www.isgturkiyesinav.com 

İSG Sınava Hazırlık Gruplarımız; 

 

Web sitesi Linki ; 

 

https://www.isgturkiyesinav.com 

 

Facebook linki;  

 

https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 

 

Telegram linki; 

 

https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 

 

İnstagram linki ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 

 

İnstagram 2 link ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 

Whatsap linki; 

 

https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8 

 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktur. 

http://www.isgturkiyesinav.com/
https://www.google.com/url?q=https://www.isgturkiyesinav.com&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNHGoHMh4SSh6QxPSGBbk0xa31ozpg
https://www.google.com/url?q=https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref%3Dshare&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNF76l7ZMOWGcI_JOkbFwcX1g1qNsg
https://www.google.com/url?q=https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEfah9xLFv-5rvfzP78XrUP4qBxlA
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid%3D1ctnd1itupg4z&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNGg3E6-RydeZnDuVIc9j98ZZ99Vlg
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid%3Dw0qgg8u8ugp0&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEdz2IrOt47k6kLWb7KKSP8kAuSrg
https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNGYOOmr69jF0sJKQpNdhyV_uMKUVw

