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HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA 
SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27.07.2021 
tarih ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de Haftalık İş Günlerine 
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Yayımlanan Yönetmelik ile İş Kanunu’nun 76’ ncı maddesi 
uyarınca hazırlanan Yönetmelik’in Günlük Çalışma Süresi 
başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
değişiklik yapılmıştır.  
 

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati 
geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt 
kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, 
ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate 
çıkarılabilir.” 

 
İşbu değişikliğe göre; profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt 
kullananların günlük çalışma süresi 9 saat olarak sabit kalmış, 
fakat herhangi bir hafta içinde iki kez on saat olarak 
çalışılabilmesinin önü açılmıştır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210727-1.htm

