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KONU: 6552 SAYILI TORBA KANUN UYARINCA YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR 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.
Yer altı işlerinde çalışanlar için torba yasayla aşağıdaki hükümler getirilmiştir.
1-) MADDE 2 – 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”
Yukarıdaki hüküm gereği; işe iade davalarında yer altı işlerde çalışanlar için kıdem şartı
aranmayacaktır. (Yürürlük tarihi 11.09.2014)
2-) MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde
çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan
hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle
ödenir.”
Yukarıdaki hükümler gereği yer altında maden işlerinde çalışan işçiler için;
a) Zorunlu ve olağanüstü durumlar dışında fazla mesai yaptırılması yasaklanmıştır.
b) 42. ve 43.ncü maddelerde sayılan hallerde haftada 36 saati aşan her bir fazla çalışma için
verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100’den az
olmamak üzere artırılması suretiyle ödenmelidir. (Yür. tarihi 01.01.2015)
3-) MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”
Yukarıdaki hüküm gereği; 4857/53.ncü maddesinde sayılan yıllık izin süreleri yer altı
işlerinde çalışanlar için + 4 gün artırılarak uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi 11.09.2014)
4-) MADDE 7 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı
saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.”
Yukarıdaki hüküm gereği; yer altı maden işlerinde çalışanların haftalık çalışma süresi 36
saat olup, günlük 6 saatten fazla olamayacaktır. (Yür. tarihi 01.01.2015)
Kanunun 9.’ncu maddesi gereği, linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan
işçilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olmayacaktır.
Yer altı maden işyerleri olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını
önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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