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         Zabıtanın yardımı 
 Madde 97 - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için 
işyerlerini teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerinin gerekli görmeleri ve istemeleri 
halinde, zabıta kuvvetleri, bu iş müfettişlerinin görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini 
sağlamak üzere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 
 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İdari Ceza Hükümleri 

 
 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 
 Madde 98 - (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan 
işveren veya işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, (…) 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren 
veya vekillerine ayrı ayrı on bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. 

 

 Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi 
halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır. 
 
 Genel hükümlere aykırılık 
 Madde 99 - Bu Kanunun; 
 a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan, 
 b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde 
hükümlerine aykırı davranan,   
 c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı 
davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan,  
 İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüzon Türk Lirası idari para 
cezası verilir. 
 
 Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 100 - Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran  
işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para 
cezası verilir.   
 
 Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 
 Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve 
eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski 
hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu 
kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

 

 
 Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 102 - Bu Kanunun;  
 a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu 
Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini 
süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen 
komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye  ödemeyen  veya  noksan ödeyen, ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan 
banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi 
ve her ay için yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası , 



 b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi 
ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret 
kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren 
veya işveren vekiline dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası, 
 c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak 
ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için 
işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için 
ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası,    
 Verilir. 
 
 Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 
 Madde 103 - Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak  bölen veya 
izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen 
veya eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin 
sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin 
esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya 
işveren vekiline  bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası 
verilir. 
 
 İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 
 Madde 104 - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte 
belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara 
dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak 
geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci 
maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede 
belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki 
kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran 
veya aynı maddede  anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü 
maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum 
yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük 
dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan 
işveren veya işveren vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.  
 64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 105 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 
 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 
 Madde 106 - Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde  öngörülen izni almadan faaliyet 
gösteren işverene bir milyar lira para cezası verilir. 
 
 İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 107 –  (Değişik: 23/1/2008 – 5728/500 md.) 

Bu Kanunun; 
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 
b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan, 
işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme 
yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve 
sonuçlandırmaya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, sekizbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. 
 
 İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar  
 Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.) 

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para 
cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 
Müdürünce verilir. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 ncı 



maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü 
tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise 
işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel 
esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.  

 
 
 
 
 
 

 


