
MADDE 9- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ     
İşveren, işveren vekili ve işyeri amirlerinin; bu sözleşmenin uygulanmasında 
kendilerine düşen görevleri iyi niyetle, süratle ve mümkün olan en iyi 
şekilde yapmaları,  sendika üyeleri, temsilcileri ve yöneticileri ile 
ilişkilerinde iyi muamele ve iyi niyetle hareket etmeleri, işyerinde iş barışını 
zedeleyici tavır ve davranışlardan kaçınmaları, işçi sendikasının iç bünyesini 
ilgilendiren hususlara hiçbir suretle müdahale etmemeleri  esastır.

Bunun için;
a)      İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından gereken tedbirleri 
zamanında ve noksansız olarak almak ve yasal eğitimleri vermek,

b)      İşçi alacaklarının zamanında ve noksansız olarak ellerine geçmesini 
sağlamak,
c)      Sendika ve işçilere karşı gerek mevzuat, gerekse toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
d)     İşçilerle yapılan ferdi iş sözleşmelerinin bir nüshasını işçiye vermek,

yükümlülüğündedir.
e) İşveren vekilleri işyerinde iş verimini ve iş barışını güçlendirmek için o 
işyerinin sendika temsilcileri ile prensip olarak ayda bir defa toplantı yapar. 
Toplantı sonunda konuşulan konularla ilgili olarak tutanak düzenlenir. 
Gerektiği takdirde diğer ilgili yöneticiler de toplantıya katılır.

MADDE 10- İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
İşçiler;
a)      İşe düzenli olarak devam etmeyi ve çalışma süresince iş başında 
bulunmayı,
b)      Genel olarak en az ortalama standartlara uygun ve verimli çalışmayı,



c)      İşverenle olan ilişkilerinde ve haklarını kullanmada sadakat, dürüstlük 
ve iyi niyetle hareket etmeyi,
d)     İşveren, işveren vekili ve amirlerince verilen Toplu İş Sözleşmesine ve 
Kanuna aykırı olmayan işyeri ile ilgili emirlere uymayı, 

e)      Verimi artırmada ve gerektiğinde işvereni ve işyerini muhtemel 
zararlardan koruma yönünde dikkat ve çaba sarfetmeyi,

f)       İlgili Kanunlara ve sözleşmeye aykırı davranışta bulunmamayı,

g)      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimat ve kurallara uygun hareket 
etmeyi,
h)      Medeni durumları, eş ve çocukları, bakmakla yükümlü oldukları anne 
ve babaları, ikametgah, iletişim bilgisi, askerlik ve öğrenim durumları ile 
ilgili herhangi bir değişikliği gecikmeksizin İnsan Kaynakları’na belgesi ile 
birlikte bildirmeyi,
i)        Her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmeleri sona erdiğinde, işten 
ayrılmadan önce, sorumluluğu kendilerine bırakılmış olan defter, kıymetli 
evrak ve şirket belgelerini, yazılım ve bilgileri ile ekipman, elektronik ya da 
teknik cihaz gibi donanımları ve kimlik kartlarını ilgili amirlerine bir 
tutanakla devir ve teslim etmeyi,
j)        Şirket yetkili organlarınca izin verilen haller dışında ikinci bir işte 
çalışmamayı,
Bu zorunlulukların yerine getirilmemesinden dolayı Şirket’in uğrayacağı 
zarar ve kayıplardan sorumlu olacaklarını,
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 62- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ MADDE 62- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
A- Sosyal Güvenlik Yönünden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa Tabi Olanlar;

A- Sosyal Güvenlik Yönünden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa Tabi Olanlar;



Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesi uyarınca kurum 
tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ilk iki günlük 
ücretlerinin tamamı Şirket tarafından ödenir.

Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesi uyarınca kurum 
tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ilk iki günlük 
ücretlerinin tamamı Şirket tarafından ödenir.

Geçici iş göremezlik süresinin 2 günden fazla olması ha-linde bu günlere ait 
ücretinin tamamı Şirket tarafından ödenir.

Geçici iş göremezlik süresinin 2 günden fazla olması halinde bu günlere ait 
ücretinin tamamı Şirket tarafından ödenir.

Ancak, bu fıkraya göre ödeme yapılabilmesi için işçinin; Ancak, bu fıkraya göre ödeme yapılabilmesi için işçinin;
1- Hastalığın başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün fiilen 
çalışmış olması,

1- Hastalığın başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün fiilen 
çalışmış olması,

2- Geçici iş göremezlik durumunun ortadan kalktığı tarihten itibaren işçi 
tarafından derhal Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulur. Geçici iş 
göremezlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 günü aşmamak üzere 
geçici iş göremezlik ödeneğini aldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü 
içerisinde söz konusu belgeyi işyerine vermesi ve ödeme tutarını da işyeri 
veznesine yatırması şarttır.

2- Geçici iş göremezlik durumunun ortadan kalktığı tarihten itibaren işçi 
tarafından derhal Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulur. Geçici iş 
göremezlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 günü aşmamak üzere 
geçici iş göremezlik ödeneğini aldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü 
içerisinde söz konusu belgeyi işyerine vermesi ve ödeme tutarını da işyeri 
veznesine yatırması şarttır.

Söz konusu belgeyi 60 günlük süre içerisinde ibraz etmemesi halinde geçici 
iş göremezlik süresine ait tutarın tamamı takip eden ayın ücretinden 
mevduata uygulanan en yüksek banka faizi uygulanmak suretiyle kesilir.

Söz konusu belgeyi 60 günlük süre içerisinde ibraz etmemesi halinde geçici 
iş göremezlik süresine ait tutarın tamamı takip eden ayın ücretinden 
mevduata uygulanan en yüksek banka faizi uygulanmak suretiyle kesilir.

İşçi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulduğu halde, kendisinden 
kaynaklanmayan nedenlerle geçici iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından 
ödenemediğinin Kurumdan alınacak yazı ile belgelendirilmesi halinde 
ücretinden yapılacak kesintiye faiz uygulanmaz.

İşçi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulduğu halde, kendisinden 
kaynaklanmayan nedenlerle geçici iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından 
ödenemediğinin Kurumdan alınacak yazı ile belgelendirilmesi halinde 
ücretinden yapılacak kesintiye faiz uygulanmaz.

İşverence yapılacak fark ödemesi en fazla 180 gün devam eder. Ancak, 
tedaviye devam olunduğu takdirde maluliyet halinin önlenebileceği veya 
önemli oranda azaltılabileceği SGK Sağlık Kurulu raporuyla anlaşılırsa bu 
müddet 90 güne kadar daha uzatılır.

İşverence yapılacak fark ödemesi en fazla 180 gün devam eder. Ancak, 
tedaviye devam olunduğu takdirde maluliyet halinin önlenebileceği veya 
önemli oranda azaltılabileceği SGK Sağlık Kurulu raporuyla anlaşılırsa bu 
müddet 90 güne kadar daha uzatılır.



İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan üyelere, Sosyal Güvenlik 
Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin hasta kaldığı süreye 
ait ücretleri tutarından az olduğu takdirde, bu kurumdan ödenek aldığını 
gösteren belgeyi vermek şartıyla farkı işverence ödenir.

İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan üyelere, Sosyal Güvenlik 
Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin hasta kaldığı süreye 
ait ücretleri tutarından az olduğu takdirde, bu kurumdan ödenek aldığını 
gösteren belgeyi vermek şartıyla farkı işverence ödenir.

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca 
ödenek verildiği sürece devam eder.

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca 
ödenek verildiği sürece devam eder.

B- Sosyal Güvenlik Yönünden Emekli Sandığına Tabi Olanlar; B- Sosyal Güvenlik Yönünden Emekli Sandığına Tabi Olanlar;
Sosyal Güvenlik yönünden Emekli Sandığına tabi işçinin sağlık kuruluşundan 
almış olduğu sıhhi izin günlerine ait ücretleri Emekli Sandığı Kanununda 
düzenlenmediğinden, bu günlere ait ücretlerin tamamı Şirket tarafından 
ödenir.

Sosyal Güvenlik yönünden Emekli Sandığına tabi işçinin sağlık kuruluşundan 
almış olduğu sıhhi izin günlerine ait ücretleri Emekli Sandığı Kanununda 
düzenlenmediğinden, bu günlere ait ücretlerin tamamı Şirket tarafından 
ödenir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre işe alınan görev malulü işçinin 
sağlık kuruluşlarından almış olduğu sıhhi izinler nedeniyle geçici 
işgöremezlik ödeneği almaması halinde, haklarında Emekli Sandığına tabi 
işçiler gibi işlem yapılır.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre işe alınan görev malulü işçinin 
sağlık kuruluşlarından almış olduğu sıhhi izinler nedeniyle geçici 
işgöremezlik ödeneği almaması halinde, haklarında Emekli Sandığına tabi 
işçiler gibi işlem yapılır.

MADDE 70- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
Yıllık ücretli izne hak kazanan üyeler bu izinlerini iş düzenini aksatmamak 
kaydıyla Mart ayı başlangıcı ile Kasım ayı sonu arasında kullanırlar. İşçi 
dilediği takdirde varsa işyeri izin kuruluna, yoksa işveren vekiline 
başvurarak iznini başka bir ayda kullanmayı talep edebilir. İzin kurulu veya 
işveren vekili bu başvuruyu inceler ve karara bağlar. İzin kurulunun kararı 
işveren vekilinin onayı ile tamamlanır. İşçinin izin kıdemi aynı işverene bağlı 
çeşitli işyerlerinde geçen tüm hizmet süreleri birleştirilerek hesaplanır.

Toplu izin uygulamasına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
Hizmeti;
a)   1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara yılda 20 iş günü,
b)  5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 24 iş günü,
c)   15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yılda 28 iş günü,



Ücretli izin kullandırılır. Ücretler izne çıkmadan önce peşin olarak ödenir. 
Yıllık ücretli izin süresinin hesaplanmasında Cumartesi günü iş günü 
sayılmaz.
Cari dönem izinleri hariç olmak üzere işçilerin birikmiş yıllık ücretli 
izinlerinin tamamını kullanmamaları halinde kalan izinler İşverence 
yapılacak izin planlaması dahilinde sözleşme dönemi içerisinde, birinci 
fıkradaki dönem sınırlamasına tabi olmaksızın kullandırılır.  

Kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken, 4502 sayılı Kanunun geçici 
4 üncü maddesi veya 406 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi uyarınca iş 
mevzuatına geçenlere kamu kurum ve kuruluşları ile PTT ve Şirkette geçen 
kıdemleri dikkate alınarak yukarıda belirtilen hizmet dilimlerine göre yıllık 
ücretli izin kullandırılır.

Olağanüstü hallerde, doğal afet durumunda veya işyerinde hizmetine acil 
ihtiyaç bulunması halinde izin vermeye yetkili amir tarafından göreve 
çağrılan işçi işbaşı yapmak zorundadır. Bu şekilde izinden çağrılan işçiye 
Şirket "Harcırah Usul ve Esasları" hükümlerine göre ödeme yapılır.

MADDE 71- ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ MADDE 71- ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ
Sendika üyesi işçilere; Sendika üyesi işçilere;
a)    Evlenmeleri halinde 5 iş günü, a)    Evlenmeleri halinde 5 iş günü,
b)    Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölümlerinde 5 iş günü, b)    Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölümlerinde 5 iş günü,
c)   Eşinin doğum yapması veya evlat edinilmesi halinde bu durumlarını 
önceden sözlü olarak bildirmeleri ve daha sonra yazılı olarak belgelemeleri 
şartıyla 5 iş günü,

c)   Eşinin doğum yapması veya evlat edinilmesi halinde bu durumlarını 
önceden sözlü olarak bildirmeleri ve daha sonra yazılı olarak belgelemeleri 
şartıyla 5 iş günü,

d) Yangın, su baskını ve zelzele gibi afetlere maruz kalmaları halinde 5 iş 
günü,

d) Yangın, su baskını ve zelzele gibi afetlere maruz kalmaları halinde 5 iş 
günü,

e)  Kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde 3 iş günü, e)  Kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde 3 iş günü,



f)    İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan 
çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan 
ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde 
toptan veya bölümler halinde on güne kadar,

f)   Üyelerin en az yüzde elli oranında engelli veya süreğen hastalığı olan 
çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan 
ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde 
toptan veya bölümler halinde on güne kadar,

 ücretli izin verilir.  ücretli izin verilir.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile işçilere verilecek diğer 
idari izinler konusunda İşverence yayımlanacak tebliğ veya genelgelere 
uyulur.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile işçilere verilecek diğer 
idari izinler konusunda İşverence yayımlanacak tebliğ veya genelgelere 
uyulur.

İşçiler, bu izinleri ancak yukarıda tespit edilen durumların doğmasından 
itibaren 3 iş günü içinde talep etmeleri kaydıyla kullanırlar. Ancak, işçi 
düğün yaptığı takdirde, evlenme izni yazılı talebi üzerine düğün tarihinden 
itibaren kullandırılır.

Üye, bu izinleri ancak yukarıda tespit edilen durumların doğmasından 
itibaren 3 iş günü içinde talep etmeleri kaydıyla kullanırlar. Ancak, işçi 
düğün yaptığı takdirde, evlenme izni yazılı talebi üzerine düğün tarihinden 
itibaren kullandırılır.

İşveren bu durumlarda belge isteyebilir. İşveren bu durumlarda belge isteyebilir.
Ayrıca; Ayrıca;
İşçi, resmi kayıtlarda görünen doğum gününden yedi gün öncesi ve yedi gün 
sonrası arasında kalan süre içerisinde 1 iş günü ücretli “doğum günü izni” 
kullanabilir. 

Üye, resmi kayıtlarda görünen doğum gününden yedi gün öncesi ve yedi 
gün sonrası arasında kalan süre içerisinde 1 iş günü ücretli “doğum günü 
izni” kullanabilir. 

İşçilerin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasına; ikamet 
ettiği ildeki bir hastanede refakat etmesi ve refakati belgelemesi kaydıyla 3 
güne kadar, resmi sağlık kurum veya kuruluşlarınca yahut SGK'nın sigortalı 
adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluş doktorlarınca kendi 
ikamet ettiği ilden başka bir ilde hastasına refakatinin uygun görülmesi ve 
refakatın belgelemesi kaydıyla 5 güne kadar ücretli izin verilir. Refakat 
izninin yeterli olmaması durumunda Genel Müdürlük onayı ile bu süre 
uzatılabilir.

Üyelerin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasına; ikamet 
ettiği ildeki bir hastanede refakat etmesi ve refakati belgelemesi kaydıyla 5 
güne kadar, resmi sağlık kurum veya kuruluşlarınca yahut SGK'nın sigortalı 
adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluş doktorlarınca kendi 
ikamet ettiği ilden başka bir ilde hastasına refakatinin uygun görülmesi ve 
refakatın belgelemesi kaydıyla 10 güne kadar ücretli izin verilir. Refakat 
izninin yeterli olmaması durumunda Genel Müdürlük onayı ile bu süre 
uzatılabilir.

Bu olayların gerçekleştiği anda işçinin yıllık ücretli izinli olması halinde bu 
izinler yıllık ücretli izne ilave edilir. İş Kanununda yer alan analık ve süt izni 
ile ilgili hükümler saklıdır.

Bu olayların gerçekleştiği anda Üyenin yıllık ücretli izinli olması halinde bu 
izinler yıllık ücretli izne ilave edilir. İş Kanununda yer alan analık ve süt izni 
ile ilgili hükümler saklıdır.



MADDE 95- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞÇİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşçiler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdürler. 
İşçiler, görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve 
talimatlar doğrultusunda yerine getirir. İşçiler, görevleri ile ilgili olan veya 
olmayan davranışlarından, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve 
güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli özen ve dikkati göstermek 
zorundadır.
İşçiler, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar 
doğrultusunda;
1-   Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer 
üretim araçlarını doğru şekilde kullanmakla,
2- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları amacına uygun ve 
doğru şekilde kullanmak, bakım ve temizliklerini yapmakla,

3- İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik 
donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak 
çıkarmamak ve değiştirmemekle,
4- İş esnasında gerek kendileri ve gerekse arkadaşları için tehlike 
yaratabilecek her türlü ihmal ve dikkatsizliklerden sakınmakla,
5- İşyerinde sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 
karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde ya da alet veya makinelerde 
bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, ilgili kısım amirine derhal haber 
vermekle,
6- Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden 
arınmış olmasının sağlanması için işveren ile işbirliği yapmakla,

7- Her ne suretle olursa olsun, işyerinde yangına sebebiyet verecek 
hareketlerde bulunmamak, yangın olduğunda itfaiyeye ve ilgililere haber 
vermekle, eğer acil durum ekiplerinde görevli ise emirlerde belirtilen 
şekilde hareket etmekle,



8- İşyerlerinde kendisinin veya arkadaşlarının kazaya uğraması halinde, 
olayı bildirecek sağlık durumunda olması şartıyla ilk amirine ve çalıştığı 
birimde görevlendirilen İş Güvenliği Mühendisine bildirmekle, 

9- İş güvenliğini sağlama görevi kendisine verilmiş ise ilgili olmayanların 
buralara girmesine müsaade etmemek, ilgililer girerken can ve mal 
emniyeti bakımından onları ikaz ile emniyet tedbirlerini aldırmakla,

10- İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerine katılmakla,
11-İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmakla,
12- İşyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi,  uygulanması ve 
alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla 
işbirliği yapmak, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında sendika 
temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi vermekle,

13- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren 
ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla,
yükümlüdürler.
Nakil vasıtası kullanan işçiler trafik kurallarına uyarlar. İşveren vekili veya 
ilgili amir işçiyi Karayolları Trafik Kanunu çerçevesi dışında uygulamaya 
zorlayamaz. Bu konuda işveren tarafından yazılı emir verilmedikçe, zorlama 
yapıldığı işçi tarafından öne sürülemez.

MADDE 99- İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMİ
I)    İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 
dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
II) İşveren aşağıdaki hallerde işçilerin sağlık muayenelerinin yapılmasını 
sağlamak zorundadır:
a) İşe girişlerinde,
b) İş değişikliğinde,
c) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten 
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,



d) İşin devamı süresince, işçinin ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına 
göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla.

III) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamaz.
IV) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken 
sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak 
sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara 
itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, 
verilen kararlar kesindir.
Verilen sağlık raporlarına itiraz edecek işçiler ilgili kuruma itiraz etmeden 
önce durumu ünitelerine bildirmek zorundadır, ünitesi tarafından ilgili 
kuruma durumunu belirtir bir üst yazı ile sevk edilir. 

V) İşveren, işçilerin maruz kalabileceği mesleki riskleri dikkate alarak 
çalıştıkları iş gereği akciğer filmleri çektirilmesi için ilgili sağlık 
uygulamalarını yapmakla yükümlüdür. Mevzuat çerçevesinde işin ve 
işyerinin gerektirdiği bütün aşı ve tetkik/tahlilleri yaptırır.

VI) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü 
ek maliyet işverence karşılanır, işçiye yansıtılamaz.
VII) Sağlık muayenesi yaptırılan işçinin özel hayatı ve itibarının korunması 
açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
MADDE 105- GEBE VE ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İLE ÇOCUK BAKIM 
YUVASI VE EMZİRME ODASI
a) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan 
işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve 
emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması 
ya da işveren tarafından kurulmaması halinde bu hizmetin dışarıdan 
alınması zorunludur.



b) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’ den çok kadın işçi 
çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, 
emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreşin kurulması ya da işveren 
tarafından kurulmaması halinde bu hizmetin dışarıdan alınması zorunludur.

c) İşveren, başka işverenlerle ortaklaşa oda ve kreş kurabileceği gibi, oda ve 
kreş açma yükümlülüğünü, ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyan 
kreşlerle yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilir.

d) Emziren kadın işçilere, oda ve kreşlerde bulunan 1 yaşından küçük 
çocuklarını emzirmeleri için biri ara dinlenmesinden önce ve biri de sonra 
uygun saatlerde, ayrı ayrı 2 defa, 45’ er dakikalık izin verilir.

Kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde ise emzikli kadın işçilere, 1 yaşından küçük 
çocuklarını emzirmeleri için biri ara dinlenmesinden biri işin bitiminden 
önce, ayrı ayrı iki defa 45’er dakikalık süt izni verilir.

Bu izinler iş süresinden sayılır.


