DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2821 SAYILI SEND‹KALAR KANUNU ‹fiLEMLER‹
56) 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu’nda ‹fle Al›nan Ve Ayr›lan ‹flçilerin
Bildirilmesinin Usul ve Esaslar› Nedir?
Sendikalar Kanunu’nun 62. maddesi, “ifle al›nan ve ayr›lan iflçilerin bildirilmesi”
bafll›¤› alt›nda iflverenlerin, ifle ald›¤› veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona
eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimlerle iflyerinin ba¤l› bulundu¤u
Bölge Müdürlü¤üne ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ayr› ayr› iadeli
taahhütlü postayla veya ilgili Kurumlara do¤rudan bildirmek zorunda olduklar›n›
hüküm alt›na alm›flt›r.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü¤ü’nün 30.07.2001
tarih ve 20696 say›l› yaz›s›nda, EK 1 ve Ek 2 ‹flçi Bildirimleri ile ilgili olarak
süresinde bildirim yap›lmamas› halinde ‹fl Müfettiflince düzenlenmifl denetim raporu
bulunmaks›z›n Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunulmayaca¤› belirtilmifltir. Ayn› yaz›da, Bakanl›k Bölge Müdürlüklerinin mevcut yasa ihlallerini ilgili ‹fl
Teftifl Grup Baflkanl›klar›na intikal ettirecekleri belirtilmifltir. Bakanl›k ‹fl
Müfettifllerinin yasaya ayk›r› hallere iliflkin raporlar›n›n sonuçlar›na göre, Bakanl›k
Bölge Müdürlükleri Ek 1 ve Ek 2 bildirimlerinin yap›lmamas› hallerinde ilgili
Cumhuriyet Savc›l›klar›na suç duyurusunda bulunacaklard›r. Ancak söz konusu
ifllem genel yaz›ya istinaden yap›lmaktad›r. ‹lerde de¤ifltirilmesi söz konusu olabilecektir.
Sendikalar Kanununun 59. maddesi, 62. maddede belirtilen bildirim yükümlülü¤üne
uymayan iflverenler hakk›nda, bildirilmeyen her iflçi için sanayi kesiminde çal›flan
16 yafl›ndan büyük iflçiler için belirlenen asgari ücretin ayl›k brüt tutar›n›n beflte biri
tutar›nda ceza uygulanaca¤› için, 2005 y›l›nda söz konusu asgari ücretin 488,70.YTL oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda beflte biri 97,74.- YTL olarak hesaplanacakt›r.
Ancak, a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r›, asgari ücretin beflte biri tutar›ndan (97,74.YTL) yüksek oldu¤undan; belirtilen suç için Kanunun belirledi¤i a¤›r para
cezas›n›n alt s›n›r› uygulanmaktad›r. 31.07.1999 tarih ve 4421 say›l› kanunun
1. maddesi ile a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r›n›n 1999 y›l› için 60.000.000 TL ve üst
s›n›r ise 15.000.000.000 TL olarak uygulanaca¤› belirtilmifltir. Bu miktarlar her y›l
Vergi Usul Kanununun 218. maddesi gere¤ince belirlenen yeniden de¤erleme
oran›nda artmaktad›r.
2005 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 11,2 olarak belirlenmifltir. Bu nedenle,
2005 y›l› için a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r› 495,53.-YTL ve üst s›n›r› da 123.882,19.YTL olarak hesapland›¤›ndan, Ek-1 ve Ek-2 ‹flçi Bildirimlerinin süresinde yap›lmamas› halinde her bir belge için 2005 y›l› için a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r› olan
495,53.-YTL olarak uygulanacakt›r.
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‹LG‹L‹
YIL
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Y›llar ‹tibariyle A¤›r Para Cezas›n›n Alt ve Üst S›n›r›
A⁄IR PARA CEZASININ
ALT SINIRI (TL)
60.000.000.91.260.000.142.365.600.218.104.099.346.785.518.445.619.390.495,53.-YTL
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A⁄IR PARA
CEZASININ ÜST SINIRI (TL)
15.000.000.000.22.815.000.000.35.591.400.000.54.526.024.800.86.696.379.432.111.404.847.570.123.882.19.-YTL

