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2015 YILI OCAK AYINDA ÇALIŞMA MEVZUATI AÇISINDAN YAPILMASI 
GEREKEN İŞLEMLER 

 
1. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİDEN ONAY ALINMASI :  
 
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. 
Fazla çalışmaya ihtiyacı olan işverence bu onay ger yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve 
işçi özlük dosyasında saklanır. İşçinin işe giriş esnasında yapılan sözleşmede fazla çalışmaya onay 
vermesi, sadece sözleşmenin yapıldığı yılı kapsamaktadır. 
 
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinde 
fazla mesaiye kalması için her yılbaşında işçiden onay alınması gerektiği düzenlenmiştir. 
Kuşkusuz, anılan yönetmeliğe uygun olarak davacıdan onay alınmamış ise fazla mesaiye kalmak 
istememesi haklı fesih nedeni yapılamaz (Yarg. 9. H.D. E.N.2651, 3 K.N.33392, K.T.18.12.2006). 
 
Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunun 41. maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin fazla saatlerde 
yapılacak çalışmalar için işçininin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda 
olan her işçi için 272,00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. 
 
2. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNE İLİŞKİN ONAY ALINMASI : 
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı 
gereklidir.  
 
Fazla çalışma ve ulusal ve resmi tatil günlerine ilişkin işçiden alınacak onaya ilişkin yazı örneği 
aşağıda sunulmuştur.  
 

FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAMESİ 

 ……………………….. T.C.Kimlik numarası ile çalışmakta olduğum …………………….. ünvanlı işyerinizde, İşverenin 
gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan yürütülmesi için 
01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım olduğunu ve 
bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan İşkanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim. 

Adı Soyadı – İmza 

 



	

	

 

 
3. ÖZÜRLÜ PERSONELİN TÜRKİYE İŞ KURUMUNA BİLDİRİLMESİ : 
 

İşverenler, işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını göstermek 
üzere Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları (Ek-1)’de yer alan 
belgeyi, her yılın Ocak ayı içersinde Kuruma ayrıca ibraz edeceklerdir.  Bu belgenin 
onaylatılarak ilgili SGK İl/Merkez Müdürlüklerine verilmemesi halinde özürlü personel 
teşviğinden yararlanılamayacaktır. 

Bilindiği üzere, 19 Şubat 2014 tarihinden geçerli olmak üzere gerek zorunlu çalıştırılan özürlü 
gerekse kontenjan fazlı çalıştırılan özürlü için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine 
ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaya başlamıştır. Bu nedenle işverenlerin 
işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını Ek-1 belgede belirterek  
Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine onaylatmaları gerekmektedir. 

Söz konusu duruma ilişkin SGK Genelge linki aşağıda, Ek-1 Belgesi Ek’te sunulmuştur. 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/09124a5a-1728-4ab1-b66d-
10af075f2a7b/2008_77++%C3%96z%C3%BCrl%C3%BC+sigortal%C4%B1lar%C4%B1n+istih
dam%C4%B1na+ili%C5%9Fkin+i%C5%9Fveren+hissesi+prim+te%C5%9Fviki.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=09124a5a-1728-4ab1-b66d-10af075f2a7b  

 
4. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARININ GÜNCELLENMESİ : 
 
2015 Yılı için asgari geçim indirim tutarlarının aşağıda belirtilen bilgiler doğrultusunda 
güncellenmesi gerekmektedir. 
 

Ücretlinin	Medeni	Hali	 Aylık		
(TL)	 Ücretlinin	Medeni	Hali	 Aylık		

(TL)	
Bekar	 90,11	 ---	 --	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	çocuksuz	 108,14	 Evli	eşi	çalışan	ve	çocuksuz	 90,11	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	1	çocuklu	 121,65	 Evli	eşi	çalışan	ve	1	çocuklu	 103,63	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	2	çocuklu	 135,17	 Evli	eşi	çalışan	ve	2	çocuklu	 117,15	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	3	çocuklu	 144,18	 Evli	eşi	çalışan	ve	3	çocuklu	 126,16	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	4	çocuklu	 153,19	 Evli	eşi	çalışan	ve	4	çocuklu	 135,17	
Evli	eşi	çalışmayan	ve	5	çocuklu	üst	sınır	 153,19	 Evli	eşi	çalışan	ve	5	çocuklu	 144,18	
 
 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  

 

 



	

	

Ek-1 Belgesi : 

 


