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KONU: 6552 SAYILI TORBA KANUN UYARINCA ASIL VE ALT İŞVERENLER İÇİN
GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER.
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014
tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Asıl ve alt işverenler için torba yasayla aşağıdaki hükümler getirilmiştir.
1-) MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa
ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla
yükümlüdür.”
Yukarıdaki hüküm gereği,
Asıl işverenler alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen
ücretleri alt işveren hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla
yükümlü olmuşlardır. (Yürürlük tarihi 11.09.2014)
2-) MADDE 6 – 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık
ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin
kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
Yukarıdaki hüküm gereği,
Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanmalıdır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak
kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve
ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin
kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü tutulmuştur. (Yürürlük
tarihi 11.09.2014)
Asıl ve alt işverenlerin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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