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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
ÇALIŞALARIN TEMSİLCİSİ (LERİ) 
1 Çalışanların sorunlarının 

tartışıldığı düzenli 
toplantılar ile yönetime 
karşı personelin 
çıkarlarını temsil edecek 
en az bir çalışan veya 
çalışan kurulu mevcut mu 

Yönetime karşı çalışanların çıkarlarını temsil 
edecek çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin veya 
çalışan kurulunun seçimle göreve getirildiğini veya 
istisnai durumlarda tüm çalışanlar tarafından 
atandığını ve yönetim tarafından tanındığını 
gösteren ve ilgili kişileri açıkça tanımlayan belgeler 
mevcut olmalıdır. Bu kişi şikayetleri yönetime 
iletebilmelidir. Seçim veya aday gösterme işlemi, 
devam eden yıl veya üretim döneminde belirlenip 
tüm çalışanlara bildirilir. Çalışan temsilcisi 
(temsilcileri) görev ve haklarının farkında olmalı, 
şikayet ve önerilerini yönetimle görüşebilmelidir. 
Çalışan temsilcileri ile yönetim arasındaki 
toplantılar doğru sıklıkta gerçekleşmelidir. Bu tür 
toplantılarda yer alan konular, diyaloglar usulüne 
uygun olarak kayıt altına alınır. 

Çiftliğin birden fazla çalışanı olduğunda (çalışan kavramı GRASP Genel 
Kurallarının 9.2. bölümünde tanımlanmıştır), GRASP uyumluluğu için, yerel 
yasaya ek olarak, çiftliğin bir temsilcisi veya bir temsil şekli olmalıdır.  
  
En az bir (1) çalışanı olan herhangi bir üretici, çalışan temsilcisi (ER) ile ilgili 
farklı kontrol noktalarında belirtildiği gibi GRASP gereksinimlerini karşılamak 
için uygulanabilecek bir tür çalışan temsiline sahip olmalıdır. 
ER veya alternatif senaryolarda, temsil sisteminden sorumlu kişi (kişiler) 
değerlendirme sırasında hazır bulunmalıdır. 
 
Bu sistem veya temsil, aşağıdaki koşullar altında herhangi bir şekilde olabilir 
(bir kişi, bir grup insan, birkaç geçici olarak atanmış kişi vb.):  
• Yönetimden bağımsızdır 
• Çalışanlar tarafından kararlaştırılır 
• Çalışanlara bildirilir 
• Çalışanlar tarafından tanınır 
 
Sendika temsilcilerinin görevleri denetçi tarafından değerlendirilir. 
Değerlendirme sırasında, denetçi, işçilerin menfaatini temsil eden kişi veya 
sistemin (seçilen temsilci ne olursa olsun), farklı kontrol noktalarındaki 
sorumlulukları konusunda tam farkındalığa ve sorumluluklarına sahip olduğuna 
dair kanıt elde etmelidir. Bu, denetçi tarafından incelenmek üzere dokümante 
edilmiş olmalıdır. 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Kanun No:  6331 
Yürürlük Tarihi: 20.06.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 30.06.2012 / 28339  
Son Değişiklik Tarihi: 22.02.2019 
 
Madde : 3, c 
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara 
katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve 
benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder. 
 
 
Madde : 20, 1 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde 
bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında 
yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda 
belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: 
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No:  6356 
Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
 
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri 
 
Madde : 27, 1 
Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika; işyerinde işçi 
sayısı elliye kadar ise bir, elli bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş 
yüz arasında ise en çok üç, beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört, bin bir 
ile iki bin arasında ise en çok altı, iki binden fazla ise en çok sekiz işyeri sendika 
temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atayarak on beş gün içinde 
kimliklerini işverene bildirir.  

ŞİKAYET PROSEDÜRÜ  
2 Şirkette çalışanların 

şikayet veya öneride 
bulunabilecekleri bir 
şikayet ve öneri 
prosedürü var mı ve 
uygulanıyor mu? 

Firma büyüklüğüne uygun şikayet ve öneri 
prosedürü mevcut olmalıdır. Çalışanlar, prosedür 
hakkında düzenli olarak bilgilendirilmeli, şikayet ve 
öneriler cezalandırılmadan yapılabilmelidir ve 
çalışan temsilcisi / temsilcileri ile yönetim 
arasındaki toplantılarda görüşülmelidir. Prosedür, 
şikayetleri ve önerileri yanıtlamak ve düzeltici 
önlemleri almak için bir zaman çerçevesi belirler. 
Son 24 aydaki şikayetler, öneriler ve takip eden 
çözümler kayıt altına alınır. 

Çiftlik yönetimi, ihtiyaçlarına ve yerel yasalara göre şikayetler için sistemi açıkça 
belirtmelidir. 
Çalışan temsilcisi, yönetimle yapılan toplantıda sistemin etkinliği ve bunun nasıl 
değerlendirildiği konusunda denetçiye bilgi vermelidir. 
 
Çalışan temsilcisi rollerinin yerini alan bir sistem olmalıdır, örn. şikayet kutusu, 
çalışanlarla yönetim arasında şikayetlerin tartışıldığı toplantı. 
Sistem, tüm çalışanların dillerinde erişilebilir olmalı ve / veya okuma veya yazma 
becerisinin eksikliğini göz önünde bulundurmalıdır (sözel talimatlar). 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
Şirketlerin şikayet prosedürü için yasal bir çerçeve bulunmamaktadır. Ancak 
yasal merciler ve sendikalara gelen resmi şikayetler için şikayet mekanizması 
tanımlanmıştır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No:  4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10 June 2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Madde: 91 
Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş 
eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek 
sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. 
 
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.; Değişik fıkra: 12/10/2017-7036/13 md.)  
 
İşçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına 
ilişkin başvuruları üzerine, iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla birinci fıkra 
hükmü uyarınca işlem yapılabilir. 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No: 6356 
Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
 
İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri 
 
Madde : 27, 3 
İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile 
işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren 
arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve 
çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen 
çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. 

İYİ SOSYAL UYGULAMALAR ÜZERİNE BEYAN 
3 İnsan haklarına ilişkin iyi 

sosyal uygulamalar 
üzerine bir beyanname 

Yönetim ve çalışan temsilcileri, tüm çalışanların iyi 
sosyal uygulamaları ve insan haklarını güvence 
altına alan bir beyanı imzalamalı, görünür şekilde 

Alt yüklenici iş gücü/taşeron işçilik, GRASP ve yükümlülükleri kapsamına dahil 
edilmelidir. 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
yönetim ve çalışan 
temsilcileri tarafından 
imzalanmış mı ve bu 
çalışanlara iletilmiş mi? 

sergilemeli ve uygulamaya koymalıdır. Bu beyan, 
en azından ILO temel çalışma sözleşmelerine 
bağlılığı (ayrımcılık ile ilgili 111 numaralı, asgari 
yaş ve çocuk işçiliği ile ilgili 138 ve 182 numaralı, 
zorla çalıştırma ile ilgili 29 ve 105 numaralı, 
sendika özgürlüğü ile ilgili 87 numaralı, 
örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı ile ilgili 98 
numaralı, eşit ücret ile ilgili 100 numaralı ve asgari 
ücret ile ilgili 99 numaralı ILO Sözleşmeleri), şeffaf 
ve ayrımcı olmayan işe alma prosedürlerini ve 
şikayet prosedürünü içermelidir. Beyan, çalışan 
temsilcilerinin kişisel yaptırımlar olmaksızın 
şikayette bulunabileceğini belirtmelidir. 
Beyanname çalışanlara bildirilmeli ve en az 3 yılda 
bir veya gerekli görüldüğünde revize edilmelidir. 
 

Öz beyanname çalışanlara bildirilmeli ve en az 3 yılda bir veya gerekli 
görüldüğünde revize edilmelidir. Ayrıca, bu beyan en azından ILO temel çalışma 
sözleşmeleri 111,138,182,29,105,87,98,100,99'a bağlılığı içermelidir. Şikayette 
bulunmak için alternatif yöntem ve beyannamenin işçilere nasıl iletileceği 
tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. 
 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_CO
UNTRY_ID:102893 
 
Aşağıdaki temel çalışma sözleşmeleri Türkiye tarafından onaylanmıştır 
(yalnızca temel çalışma sözleşmeleri listelenmiştir): 
 
• 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 
• 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması 
Sözleşmesi 
• 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 
• 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 
• 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 
• 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 
• 111 No’lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 
• 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 
• 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 
 
https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm   
 

ULUSAL ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİNE ERİŞİM 
4 GRASP'ın 

uygulanmasından 
sorumlu kişi (RGSP) ve 
çalışan temsilcileri güncel 
ulusal çalışma 
düzenlemeleri hakkında 
bilgiye sahip mi veya 
bunlara erişebiliyor mu? 

GRASP'ın uygulanmasından sorumlu kişi (RGSP) 
ve çalışan temsilcileri brüt ve asgari ücretler, 
çalışma saatleri, sendika üyeliği, ayrımcılıkla 
mücadele, çocuk işçiliği, iş sözleşmeleri, tatil ve 
doğum izni gibi konularda ulusal düzenlemelere 
erişim bilgisine sahip olmalı. Hem RGSP hem de 
çalışan temsilcileri, geçerli GRASP Ulusal 
Yorumlama Kılavuzlarında formüle edildiği gibi, 
tarımda çalışma koşullarının temel noktalarını 
bilmelidir. 

Çalışan temsilcisi ve RGSP çiftlikte bulunduğunda çalışma mevzuatlarına 
erişimin her zaman mevcut olması garanti edilmelidir. 
Erişim elektronik olarak sağlanıyorsa, çalışanlar varken bu bilgilere her seferinde 
erişimi garanti etmek için hangi kaynakların sağlandığını denetçi kontrol 
etmelidir. 
 
İşçilerin bir çalışan temsilcisi seçmemesi durumunda, çalışan temsilcisinin bu 
kontrol noktasındaki rolünü sağlamak için alternatif bir sistem olmalıdır.  
 
İşçi temsilcisi ve RGSP'nin en azından aşağıdaki ilgili mevzuata erişimi ve bu 
mevzuatlarla ilgili bilgi sahibi olması beklenir. 
(https://www.mevzuat.gov.tr/); 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102893
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102893
https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm
https://www.mevzuat.gov.tr/
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Kanun No:  6331 
Yürürlük Tarihi: 20.06.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 30.06.2012 / 28339  
Son Değişiklik Tarihi: 22/02/2019 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No:  6356 
Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
 
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU  
Kanun No:  6701 
Yürürlük Tarihi: 06.04.2016 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 20.04.2016 / 29690 
Son Değişiklik Tarihi: 02/07/2018 
 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
 
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 06.04.2004 / 25425 
Son Değişiklik Tarihi: 12/05/2017  
 
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA 
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 16.08.2013 / 28737 
Son Değişiklik Tarihi: 07/09/2019   

ÇALIŞMA SÖZLEŞMELERİ 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
5 Çalışanlara geçerli 

çalışma sözleşmeleri 
gösterilebilir mi? Çalışma 
sözleşmeleri yürürlükteki 
mevzuata ve / veya toplu 
iş sözleşmelerine uygun 
mu ve en azından 
çalışanın tam ismini, iş 
tanımını, doğum tarihini, 
işe giriş tarihini, ücretini 
ve istihdam süresini 
içeriyor mu? Hem çalışan 
hem de işveren tarafından 
imzalanmış mı? 

Her çalışan için, değerlendiricinin talebi üzerine 
örnekleme bazında bir sözleşme 
gösterilebilmelidir. Sözleşmeleri hem çalışanlar 
hem de işveren imzalamış olmalıdır. Kayıtlar en 
azından çalışanın tam ismini, uyruğunu, iş 
tanımını, doğum tarihini, düzenli çalışma süresini, 
ücretini ve istihdam süresini (örn. tam zamanlı, 
süreli veya günlük işçi vb.) ve vatandaş olmayan 
çalışanlar için yasal statülerini ve çalışma izinlerini 
içermelidir. Sözleşme, iyi sosyal uygulamalarla 
ilgili öz beyanla herhangi bir çelişki 
göstermemelidir. Çalışanların son 24 aya ait 
kayıtları erişilebilir olmalıdır. 

Tüm çalışanlar, istihdam koşulları ve ulusal yasal gerekliliklere uygunluğu 
hakkında yazılı ve anlaşılır verilerle bilgilendirilmelidir. 
 
Sözleşmelerin kanunen zorunlu olmadığı hallerde, çalışanın kolayca 
ulaşabileceği bilgileri içeren dokümantasyon mevcut olmalıdır ve herhangi bir 
değişiklik olduğunda çalışanlar bilgilendirilmeli ve bu bildirim çalışanlar 
tarafından imzalanmalıdır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Tanım ve şekil 
Madde: 8 
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) 
da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda 
aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. 
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 
zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve 
özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve 
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin 
süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren 
yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş 
sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre 
dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı 
olarak verilmesi zorunludur. 
 
Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 
Madde: 9 
Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak 
koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. 
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri 
bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde 
oluşturulabilir. 
 
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
Madde: 10 
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
devam edenlere sürekli iş denir. 
Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80. ve geçici 6. maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş 
sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen 
konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
 
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 
Madde: 11 
İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli 
sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir 
olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi 
arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste 
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz 
süreli kabul edilir. 
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini 
korurlar. 
 
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 
Madde: 13 
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme 
kısmî süreli iş sözleşmesidir. 
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden 
olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal 
işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye 
orantılı olarak ödenir. 
 
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 
Madde: 22 
İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek 
suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı 
işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi 
değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir 
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nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı 
olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini 
feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava 
açabilir. 
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. 
Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. 
 
Madde: 91 
Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş 
eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek 
sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. 
 
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.; Değişik fıkra: 12/10/2017-7036/13 md.) 
  
Bu Yönetmelik, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmak üzere Kurumdan 
izin alan gerçek veya tüzel kişiler ile mevsimlik gezici tarım işçileri ve 
bunları çalıştıran işverenler hakkında uygulanır; 
 
TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 27.05.2010 / 27593 
 
Sözleşme düzenlenmesi 
 
Madde: 12 
(1) Ücret ve çalışma koşulları ile karşılıklı yükümlülüklerin aracı, işveren ve işçiler 
arasında yazılı sözleşmelerle belirlenmesi zorunludur. Aracının olmadığı 
yerlerde sözleşme işveren ile işçiler arasında imzalanır. İşveren veya aracı 
Yönetmelik ekinde yer alan sözleşmelerin birer örneğini düzenleme tarihinden 
itibaren on iş günü içinde onaylanmak üzere Kuruma ulaştırmak zorundadır. 
(2) İşçilerin günlük brüt kazançları, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu 
maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz, ücretler kararlaştırılan 
ödeme biçimine göre işverence her işçinin kendisine ödenir. 

MAAŞ BORDROLARI 
6 Sözleşme maddelerine 

göre maaşların düzenli 
olarak ödendiğini 
gösteren belgelendirilmiş 
bir kanıt var mı? 
 

İşveren, maaş transferine ilişkin uygun belgeleri 
göstermelidir (örneğin, çalışanın maaş 
bordrosundaki imzası, banka havalesi). Çalışanlar, 
ödemeyi onlar için şeffaf ve anlaşılır kılan maaş 
bordrosunun / ödeme kaydının kopyalarını 
imzalamalı veya teslim almalıdır. Tüm çalışanların 

Maaş bordroları, ödeme kanıtının anlaşılması için olası dil veya eğitim engelini 
dikkate almalıdır. 
Yerel yasaların talep ettiği tüm bilgilerin dokümanlar üzerinde işçiler için şeffaf 
ve anlaşılır olması sağlanmalıdır. 
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 son 24 aydaki düzenli ödemeleri kayıt altına 

alınmalıdır. 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Ücret ve ücretin ödenmesi 
 
Madde: 32 
(Değişik ikinci fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.)  
 
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası 
ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış 
ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. 
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği 
iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. 
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile 
ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. 
İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan 
doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi 
zorunludur. 
Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve 
mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz. 
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
 
Ücret hesap pusulası 
 
Madde: 37 
İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını 
gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. 
Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta 
tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler 
tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit 
kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

ÜCRETLER 
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7 Maaş bordroları / ödeme 

kayıtları, ödemenin en 
azından yasal 
mevzuatlara ve / veya 
toplu iş sözleşmelerine 
uygunluğunu gösteriyor 
mu? 

Maaş bordrolarında / ödeme kayıtlarında 
belgelenen ücretler ve fazla mesai ödemeleri, 
GRASP Ulusal Yorumlama Kılavuzunda belirtilen 
yasal mevzuatlara (asgari ücretler) ve / veya toplu 
iş sözleşmelerine uygunluğu göstermelidir. Ücret 
birim başına hesaplanıyorsa, çalışanlar düzenli 
çalışma saatleri içinde en az yasal asgari ücreti 
(ortalama olarak) alabilmelidir. 

Kontrol noktasının amacı, yerel yasaya uygunluk gösteren herhangi bir 
referansla ücret düzeyini doğrulamaktır. Bunun kanıtı üretici tarafından 
sunulmalıdır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Asgari ücret 
 
Madde: 39 
İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her 
türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile 
ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. 
(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK/700/145 md.) 
Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında 
uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları 
Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte 
hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 
 
Fazla çalışma ücreti 
 
Madde: 41 
Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 
fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, 
haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63. madde hükmüne göre denkleştirme 
esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa 
dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
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Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği 
durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık 
çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle 
çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için 
verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar 
karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz 
dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı 
serbest zaman olarak kullanabilir. 
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve 
ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 
63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya 
sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla 
çalışma yapılamaz. 
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. 
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 
 
 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
 
Ücrette Eşitlik İlkesi 
 
Madde: 5 
(Değişik:RG-19/4/2014-28977) 
 
Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, 
felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım 
yapılamaz. 
 
Ücretin Belirlenmesi 
 
Madde: 6 
Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir 
günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına 
veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna 
göre yapılır. 
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Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar 
 
Madde: 7 
(Değişik:RG-19/4/2014-28977) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. 
Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve 
ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme 
indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını 
göz önünde bulundurur. 
 
Ücretin Yürürlüğü 
 
Madde: 11 
Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı 
tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer. 
 
İşverenin Sorumluluğu 
 
Madde: 12 
İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş 
sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. 
İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari 
ücretten herhangi bir indirim yapılamaz. 

REŞİT OLMAYANLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI 
8 Kayıtlar, şirkette reşit 

olmayanların 
çalışmadığını gösteriyor 
mu? 

Kayıtlar, asgari çalışma yaşıyla ilgili ulusal 
mevzuata uygunluğu göstermelidir. Asgari çalışma 
yaşı ulusal mevzuat kapsamında tanımlı değilse, 
15 yaşın altındaki çocuklar istihdam edilmemelidir. 
Çekirdek aile üyeleri olan çocuklar şirkette 
çalışıyorsa, sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli, 
gelişimlerini tehlikeye atan veya zorunlu okul 
eğitimlerini bitirmelerini engelleyen işlerle meşgul 
olamazlar. 

Şirket yönetimindeki çocuklar veya genç işçiler GRASP değerlendirmesine 
dahil edilmelidir. 
GRASP uyumu için, hiçbir genç işçi (15 ile 18 yaş arası) sağlık ve güvenlikleri 
için tehlikeli olan, gelişimlerini tehlikeye atan veya zorunlu okul eğitimini 
bitirmelerini engelleyen herhangi bir faaliyette çalışmayacaktır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
 
Madde: 71 
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(Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) 
On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört 
yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; 
bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin 
okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört 
yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak 
sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet 
için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. 
Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde 
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve 
yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki 
eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine 
zarar veremez. 
Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler 
ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin 
çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim 
çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler, onaltı yaşını 
doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde 
çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
(Değişik dördüncü fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Zorunlu ilköğretim çağını 
tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 
yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 
çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on 
beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar 
artırılabilir. 
Okul öncesi çocuklar ile 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 
yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. 
 
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 06.04.2004 / 25425 
Son Değişiklik Tarihi: 12/05/2017  
 
Tanımlar 
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Madde: 4 
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,  
(Mülga tanım:RG-21/2/2013-28566) ifade eder. 
 
 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları 
 
Madde: 5 
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 (Değişik ibare:RG-12/5/2017-30064) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde 
çalıştırılabilirler. 
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. 
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Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
(Değişik fıkra:RG-21/2/2013-28566) 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. 

ZORUNLU OKUL EĞİTİMİNE ERİŞİM 
9 Şirketin üretim / işleme 

alanlarında yaşayan 
çalışanlarının çocukları 
zorunlu okul eğitimine 
erişebiliyor mu? 

Şirketin üretim / işleme tesislerinde yaşayan 
zorunlu eğitim çağındaki (ulusal mevzuata göre) 
çalışan çocuklarının, bir devlet okuluna ulaşımı 
sağlanarak veya yerinde eğitim yoluyla zorunlu 
okul eğitimine erişebildiğine dair belgelendirilmiş 
kanıtlar olmalıdır. 

Çiftlik arazisinde reşit olmayanların yaşadığı durumlarda idarenin şunları 
yapması bir GRASP şartıdır: 
 
1) Reşit olmayanların yeri, adı, yaşı, ebeveyn bilgilerini içeren bir liste tutulması 
2) Çocuklarının okula gitme zorunluluğunun ailelere bildirildiğine dair kanıt 
sağlanması 
 
Bu kontrol noktası, yalnızca tesiste yaşayan reşit olmayan kimse olmadığında 
uygulanamaz olarak işaretlenebilir. 
 
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 
Kanun No: 1739 
Yürürlük Tarihi: 14/6/1973  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 24.06.1973 / 14574 
Son Değişiklik Tarihi: 17/04/2020 
 
İlköğretim 
 
Madde: 22 
(Değişik:27/6/2019-7180/4 md.) 
Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. 
 
Madde: 25 
(Değişik: 16/6/1983 - 2842/9 md.)  
(Mülga birinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/9 md.; Yeniden düzenleme: 30/3/2012-
6287/9 md.) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl 
süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile 
imam-hatip ortaokullarından oluşur. 
 
Orta öğretim 
 
Madde: 26 
(Değişik: 2/12/2016-6764/23 md.) 
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Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim 
veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin 
tümünü kapsar.  
 
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA 
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 16.08.2013 / 28737 
Son Değişiklik Tarihi: 07/09/2019   
 
Oda ve yurt açma yükümlülüğü 
 
Madde:13 
 
(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. 
 
Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri 
 
Madde:20 
(1)  Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak okul öncesi 
eğitimlerin verilmesi sağlanır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
 
Madde: 71 
(Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını doldurmamış 
çocukların çalıştırılması yasaktır.  

ZAMAN KAYIT SİSTEMİ 
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10 Çalışanlar için günlük 

çalışma süresi ve fazla 
mesaiyi gösteren bir 
zaman kayıt sistemi var 
mı? 

Şirket büyüklüğüne uygun olarak kullanılan, 
çalışma saatlerini ve fazla mesaiyi gün bazında 
hem çalışanlar hem de işveren için şeffaf hale 
getiren bir zaman kayıt sistemi bulunmalıdır. 
Çalışanların son 24 aydaki çalışma süreleri kayıt 
altına alınmalıdır. Kayıtlar, çalışanlar tarafından 
düzenli olarak onaylanmalı ve çalışan temsilcileri 
tarafından erişilebilir olmalıdır. 

Kayıtlar, çalışanlar tarafından düzenli olarak güncellenir ve çalışan 
temsilcilerinin erişimine açık olmalıdır. 
Çiftlik yönetimi, bu kontrol noktası uygunluk kriterine uyumsuzluktan kaçınmak 
için çalışanların temsili için alternatif bir yol aramalıdır. Alternatif araçlar, 
tarafsızlığı korumalı, işçiler tarafından kararlaştırılmalı, atanmalı veya seçilmeli 
ve yönetimden ayrı, bağımsız olması sürekli olarak sağlanmalıdır.  
  
Günlük zaman kayıt sistemi uygulanmazsa (örneğin, sabit sözleşmeler, sabit 
çalışma saatleri, sabit aylık maaş), çalışma saatlerini kaydetmenin alternatif 
yolları mevcut olmalıdır. Kanıt ve açıklama sağlanmalıdır. 
 
Zaman kayıt sistemi, dil veya eğitim engellerini dikkate almalıdır. 
 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
 
Ücretin Belirlenmesi  
 
Madde: 6 
Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir 
günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına 
veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna 
göre yapılır. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
 
Madde: 67 
Günlük çalışmanın  başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 
işçilere duyurulur. 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLALAR 



–– GRASP Modülü – Türkiye Yorumlama Kılavuzu 18 / 24 –– 

Kontrol Noktası Uygunluk Kriteri Türkiye için açıklama 
11 Zaman kayıtlarında 

dokümante edilen çalışma 
saatleri ve molalar, ilgili 
mevzuata ve / veya toplu 
iş sözleşmelerine uygun 
mu? 

Kayıt altına alınan çalışma saatleri, molalar ve izin 
günleri, ilgili mevzuata ve / veya toplu iş 
sözleşmelerine uygun olmalıdır. Mevzuatla daha 
katı bir şekilde düzenlenmemişse, kayıtlar, haftalık 
düzenli çalışma saatlerinin maksimum 48 saati 
aşmadığını, yoğun sezonda (hasat) ise haftalık 
çalışma süresinin maksimum 60 saati geçmediğini 
göstermelidir. Dinlenme molaları / günleri yoğun 
sezonda da garanti edilmelidir. 

GRASP uyumluluğu için, kanun tarafından izin verildiğinde bile, fazla mesai ve 
normal mesai dahil toplam saat sayısı, yılın herhangi bir haftasında haftada 60 
saati aşmayacaktır. Bu denetçi tarafından kontrol edilmelidir. 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
 
Çalışma süresi 
 
Madde: 63 
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 
kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 
4/4/2015-6645/36 md.)  
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın 
çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde 
dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş 
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. (Ek cümle: 6/5/2016-6715/3 md.) 
 
Telafi çalışması 
 
Madde: 64 
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 izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde 
çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. (Ek cümle:25/3/2020-
7226/43 md.) Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu 
çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.  
Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç 
saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 
 
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
 
Madde: 67 
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Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 
işçilere duyurulur. 
 
Ara dinlenmesi 
 
Madde: 68 
Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;      
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, 
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli 
işlerde yarım saat, 
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, 
Ara dinlenmesi verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde 
tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.  
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 
 
Gece süresi ve gece çalışmaları 
 
Madde: 69 
Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 
06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. 
 
İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.  
 
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer 
postada çalıştırılamaz. 
 
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 
 
Madde: 70 
Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli 
olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için 
işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne 
gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
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Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
 
Madde: 71 
Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen 
çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür 
ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla 
olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada 
kırk saate kadar artırılabilir. 
Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki 
çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve 
haftada on saat olabilir. 
 
Analık halinde çalışma ve süt izni 
 
Madde: 74 
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 
birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma 
süresinden sayılır. 
 
Hafta tatili ücreti 
 
Madde: 46 
Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü 
maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük 
bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 
 
Fazla çalışma ücreti 
 
Madde: 41 
Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 
fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, 
haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63. madde hükmüne göre denkleştirme 
esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa 
dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 
 
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 

YALNIZCA ÜRETİCİ GRUPLARI İÇİN GEÇERLİDİR 
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)'NE ENTEGRASYON 
KYS Üretici grubunun Kalite 

Yönetim Sistemi (KYS) 
değerlendirmesi, katılan 
tüm üretici grubu üyeleri 
için GRASP'ın doğru 
şekilde uygulandığının 
kanıtını gösteriyor mu? 

Üretici grubunun Kalite Yönetim Sistemi 
değerlendirilmesi, GRASP'ın doğru bir şekilde 
uygulandığını ve dahili olarak değerlendirildiğini 
göstermelidir. Uygunsuzluklar belirlenmiş ve 
katılan tüm üretici grubu üyelerinin uyumunu 
sağlamak için düzeltici faaliyetler yerine getirilmiş 
olmalıdır. 
 
 

. 

EK SOSYAL FAYDALAR 
R 1 Şirket çalışanlarına, 

ailelerine ve / veya 
topluma başka ne tür 
sosyal fayda sağlıyor? 
Lütfen daha iyi ve güvenli 
çalışma performansı için 
ikramiye ödemesi, 
mesleki gelişim desteği, 
sosyal yardımlar, çocuk 
bakımı, sosyal çevrenin 
iyileştirilmesi vb. gibi 
teşvikleri belirtin. 

  

GRASP Türkiye Yorumlama Kılavuzu Eki 
 
 
Kontrol Noktası 1: 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Kanun No:  6331 
Yürürlük Tarihi: 20.06.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 30.06.2012 / 28339  
Son Değişiklik Tarihi: 22/02/2019 
Madde : 3-c, 20-1 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No:  6356 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
Madde : 27-1 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
 
Kontrol Noktası 2: 
İŞ KANUNU 
Kanun No:  4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde : 91 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No:  6356 
Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
Madde : 27-3 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
Kontrol Noktası 3: 
https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm   
 
Kontrol Noktası 4: 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Kanun No:  6331 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/
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Yürürlük Tarihi: 20.06.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 30.06.2012 / 28339  
Son Değişiklik Tarihi: 22/02/2019 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 
Kanun No:  6356 
Yürürlük Tarihi: 18.10.2012 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 07.11.2012 / 28460  
Son Değişiklik Tarihi: 26/03/2020 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU  
Kanun No:  6701 
Yürürlük Tarihi: 06.04.2016 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 20.04.2016 / 29690 
Son Değişiklik Tarihi: 02/07/2018 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 06.04.2004 / 25425 
Son Değişiklik Tarihi: 12/05/2017  
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE 
ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 16.08.2013 / 28737 
Son Değişiklik Tarihi: 07/09/2019  

http://www.mevzuat.gov.tr 
  
Kontrol Noktası 5: 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
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Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde : 8, 9, 10, 11, 13, 22, 91 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 27.05.2010 / 27593 
Madde : 12 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
Kontrol Noktası 6: 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde: 32, 37 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
 
Kontrol Noktası 7: 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde: 39, 41 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
Madde: 5, 6, 7, 11, 12 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
Kontrol Noktası 8: 
İŞ KANUNU 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
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Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde: 71 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 06.04.2004 / 25425 
Son Değişiklik Tarihi: 12/05/2017 
Madde: 4, 5 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
Kontrol Noktası 9: 
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 
Kanun No: 1739 
Yürürlük Tarihi: 14/6/1973  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 24.06.1973 / 14574 
Son Değişiklik Tarihi: 17/04/2020 
Madde: 22, 25, 26 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE 
ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 16.08.2013 / 28737 
Son Değişiklik Tarihi: 07/09/2019   
Madde:13, 20 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde:71 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
Kontrol Noktası 10: 
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
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Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 01.08.2004 / 25540 
Son Değişiklik Tarihi: 19/4/2014  
Madde: 6 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde: 67 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
 
Kontrol Noktası 11: 
İŞ KANUNU 
Kanun No: 4857 
Yürürlük Tarihi: 22.05.2003  
Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Numarası: 10.06.2003 / 25134 
Son Değişiklik Tarihi: 28/07/2020 
Madde: 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 46, 41 
http://www.mevzuat.gov.tr 
 
 
 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
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