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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulu’nca 19/1/2015 tarihinde kararlaştırılan “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Ge reğini arz ede rim.

  Ahmet	Davutoğlu

  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/1013)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
İçişleri Komisyonu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Çalışan kadınların iş ve aile yaşamı dengesini sağlayacak destek unsurlarında yaşanan sorunlarla 

birlikte ülkemizin demografik yapısı değerlendirildiğinde, Türkiye’nin nüfus yapısı itibarıyla yaşlanan 
ülke olarak kabul edilmeye başlandığı görülmektedir. Nitekim toplam doğurganlık hızı 1973’te 4,33 
iken, 2008’de 2,16’ya, 2013’te ise 2,07’ye düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yapılan demografik projeksiyonlarda gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2050 yılında bu rakamın 
1,65’e düşeceği hesaplanmaktadır. Bununla birlikte 2013 yılında 5,9 milyon olan 65 yaş üzeri nüfusun 
2023 yılında 8,6 milyon ve 2050 yılında 19,5 milyon olacağı öngörülmektedir. Bu pek çok Avrupa 
ülkesinin nüfusundan daha büyük bir kitleyi oluşturmaktadır. Bu durumun, ülkemizin önemli stratejik 
avantajlarından biri olan genç nüfusun azalmasına ve kalkınma sürecinin sekteye uğramasına yol 
açabileceği endişesini yaratmaktadır.

Bu bağlamda ülkemizin genç nüfus artışını destekleyecek yeni politika ve düzenlemelere ihtiyaç 
vardır. Bu kapsamda halen çalışan kadınların her bir doğumu için yapılan doğum yardımı ve emzirme 
ödeneği yerine doğum yapan her anneye bu ödeneğin verilmesinin, bu yöndeki nüfus politikalarını 
destekleyeceği öngörülmektedir.
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Anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10 uncu maddesinde, vatandaşlar arasında cinsiyete dayalı 
bir ayrımcılık yapılamayacağı, kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu; Devletin, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bununla birlikte Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında 
oluşturulan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Eylem Planında; kaliteli, hesaplı ve kolay 
erişilebilir kreş imkânlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı izni ile açılan okul öncesi eğitim kurumları beş 
vergilendirme döneminde gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisna tutulurken, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri bu destekten 
yararlanamamaktadır. Ancak her iki kurumun izni ile hizmet veren okul öncesi kuramlarda uygulanmakta 
olan eğitim programlarının birbirleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet göstermekte olan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 
vergi istisnası uygulamasından yararlanamaması aynı hizmeti sunan kuruluşlar arasında haksız 
rekabete yol açmaktadır. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet 
gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme dönemi 
itibarıyla elde edilen kazançların gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmasına yönelik 
düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca, yapılan düzenleme ile pek çok Avrupa Birliği 
(AB) ülkesinde olduğu gibi belediyelere kreş ve gündüz bakımevlerini açma yükümlülüğü getirilmesi, 
böylece yerel yönetimler aracılığıyla ulaşılabilir okul öncesi bakım kurumları sayısının arttıracağı 
hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, sağlıklı nesiller yetiştirerek toplumun devamlılığına hizmet eden ebeveynlerin 
aile, toplum ve bireyler için taşıdığı bu denli önemli sorumluluğun, Devlet memuru iken muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılan memurların askerlikte geçen sürelerinin derece ve 
kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirildiği gibi, Devlet memuru iken doğum sonrasında 
kullanacakları aylıksız izin sürelerinin de aynı şekilde derece ve kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilmesi, memur olan kadınların çalışırken çocuk sahibi olmasını desteklemesi bakımından 
önemlidir. 

Ulaşılabilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasının kadın istihdamını artıracağı 
hususuna, gerek uluslararası gerekse ulusal dokümanlarda yer verilmektedir. Konuya ilişkin olarak 
uluslararası gelişmelere bakıldığında; EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi)’ın 2013 yılı verilerine 
göre AB-28 ülkelerindeki 15-64 yaş grubundaki kadın istihdamı oranı %58,8’dir. Bu oranın yüksek 
olmasında yarı zamanlı çalışmanın yaygın olması yanında “Ebeveyn izni” kapsamında uygulanmakta 
olan izin politikalarının da etkili olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte 7 Aralık 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Hakları Şartının kadın ve erkek eşitliği 
ile iş hayatı, özel hayat ve aile hayatı arasındaki dengeye ilişkin hükümleri, yine Avrupa Komisyonunun 
ebeveyn izni hakkındaki 96/34/EC Sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin raporu ve çerçeve 
antlaşmasında yer alan hükümler; kadın ve erkek çalışanları doğum veya evlat edinme halinde o 
çocuğa bakmak amacıyla en fazla sekiz yaşına kadar olmak üzere üye devletler ve/veya sosyal ortaklar 
tarafından belirlenecek bir yaşa kadar ebeveyn iznine sahip olmayı bir bireysel hak olarak tanımaktadır.

Onuncu Kalkınma Planının birçok bölümünde ise kısmî çalışmayı da kapsayan esnek çalışmaya 
atıfta bulunulmakta olup; esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kamu personel sisteminde 
uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modelinin geliştirileceği hedefine de yer 
verilmektedir.
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Bu kapsamda, kişilik gelişiminin tamamlandığı, gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak çevreye 
uyum sağlama sürecinde hastalıklarla en fazla mücadele edildiği, sosyal çevre ile ilişkilerin kurulduğu, 
farklı davranış ve öğretilerin kazanıldığı bir dönem olması nedeniyle okul öncesi dönem, çocuğun 
anne ve babaya en fazla ihtiyaç duyduğu zaman dilimidir. Bu dönemin sorunsuz geçirilmesi için 
ebeveynler tarafından kullanılacak kısmî çalışma sürelerinin düzenlenmesi sağlıklı bir toplum için son 
derece önemlidir. Bu düzenlemenin aynı zamanda aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması kapsamında 
değerlendirmesi gerekmektedir.

Ülkemizde çok sayıda çalışan kadın, 16 haftalık analık izninin bitiminde bebeğini yeteri kadar 
anne sütü ile besleyememesi, çocuğunu bırakacağı kimse bulamaması veya çocuk bakım hizmeti 
satın alabilecek ekonomik yeterliliğe sahip olmaması gibi nedenlerle işgücü piyasasından çekilmek 
zorunda kalabilmektedir. Uzmanlara göre, çocuğun ileriki yaşantısında sağlıklı bir ömür geçirebilmesi 
için ilk altı ay, anne sütü ile beslenmesi nedeniyle daha uzun süre anne ile birlikte olmasına ihtiyaç 
duyduğu bir dönemdir. Yine, özgüven gelişimi insanda doğumla başlar ve doğumdan sonraki ilk bir 
yıl içinde psiko-sosyal açıdan bakıldığında temel güven duygusunun oluştuğu bir süreç olarak devam 
eder. Dünya Sağlık Örgütü; çocuğun ruh ve beden sağlığı için bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile 
beslenmesini önermektedir. Bu kapsamda kadın memur ve işçilerin kullandıkları analık izni sonrasında 
birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma 
süresinin yarısına kadar azaltılabilmesi imkânının tanınmasıyla, hem bebeğin daha uzun süre annesiyle 
kalması ve anne sütü ile beslenmesi hem de kadının iş ortamından daha uzun süre uzak kalmasının 
önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Prematüre doğumlarda ise bebeğin daha uzun süre annenin özel bakımına ihtiyaç duyduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu nedenle prematüre doğumlarda izin sürelerinin erken doğum süresi kadar uzatılması 
anne ve bebek sağlığı için gereklidir. Bununla birlikte söz konusu haklardan evlat edinenlerin de aynen 
yararlanmalarının sağlanması eşitlik ilkesini düzenleyen Anayasamızın 10 uncu maddesinin gereğidir.

Bu Kanun ile yapılacak düzenlemede; çalışan ebeveynlere çocuk mecburi ilköğretim çağına 
gelinceye kadar haftalık çalışma saatlerini yarısı kadar azaltarak çalışma imkânının tanınması ile; hem 
kadınların iş hayatından kopmadan çalışma imkanı sağlanacak hem de çocuk bakım sorumluluğunun 
ebeveynlerin ortak sorumluluğunda olduğu ve geleceğin sağlıklı nesillerle inşa edilmesi anlayışının bir 
Devlet politikası olarak algılanması desteklenecektir.

Öte yandan bu Kanun ile ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla ebeveynlere ve 
özellikle de kadın işçilere getirilen yeni haklar nedeni ile bazı işverenler tarafından kadın işçi istihdamını 
tercih etmeme yönünde oluşabilecek tutumun, kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 
için işverenlerin bu dönemdeki işgücü arzını karşılayabilmek amacıyla geçici iş ilişkisi kurabilmelerine 
imkân sağlanmaktadır. Düzenleme ile ayrıca askerlik nedeni ile işten ayrılan işçinin yerine askerlik 
süresince ve mevsimlik tarım işlerinde altı ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilmesine imkân 
sağlanmaktadır.

Dünyada işgücü piyasasında meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak son yıllarda kamu 
istihdam kurumlarının yanısıra özel istihdam büroları da yaygınlık kazanmıştır. Avrupa Komisyonu, 
1995 yılında geçici iş ilişkisi konusunda farklı uygulamalara standartlar getirmek ve çalışanların 
haklarını güvence altına almak için çalışmalara başlamıştır. Sosyal taraflarla uzlaşılamaması sonucunda 
uzun yıllar süren çalışmalar 2008 yılında tamamlanarak geçici iş ilişkisi için bir çerçeve çizen 2008/104/EC 
sayılı Geçici İstihdam Büroları Direktifi yayımlanmıştır. Bu Kanunla yapılan değişiklikler, Sosyal 
Politika ve İstihdam Faslı kapsamında, geçici olarak çalışanların korunması, sistemin etkin işlemesi ve 
2008/104/EC sayılı AB Direktifine uyum sağlanması açısından önem arz etmektedir.
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Türkiye’de ise 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile daha önce 
yasaklanmış olan özel sektörün iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetine imkân sağlanmış ancak, geçici iş 
ilişkisi faaliyetinde bulunmasına izin verilmemiştir.

Türk işgücü piyasasında özellikle genç işsizliğin ve kadın işsizliğinin yoğun olması nedeniyle 
bu kesimlerin işgücüne katılım oranlarının yükselmesi bakımından özel istihdam büroları tarafından 
yürütülecek geçici iş ilişkisi faaliyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel istihdam büroları, bir yandan 
işsizlik sorunu karşısında, bir yandan da işletmelerin değişen piyasa koşullarına uygun hareket etme 
gereği ve nitelikli işgücü talebi karşısında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şekilde gerek gençlerin 
gerek kadınların işgücü piyasasına dahil olmaları, tecrübe kazanmaları ve bu yolla daimi iş bulmaları 
hedeflenmektedir.

Bu düzenlemeyle aynı zamanda, işgücü piyasasında esneklik ve güvencenin bir arada 
sağlanabileceği öngörülmektedir. AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede 2000’li yıllarda 
esneklik kavramı yerine üzerinde durulan “güvenceli esneklik” ile bir yandan işgücü piyasasının 
esnekleştirilmesi ile işletmelerin rekabet gücünün ve değişen koşullara uyum yeteneğinin arttırılması 
amaçlanırken, bir yandan da işgücü piyasasında yer alan kişilerin istihdam ve gelir güvencesinin 
sağlanması hedeflenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel 

kreş ve gündüz bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi, beş vergilendirme dönemi 
itibarıyla elde edilen kazançların gelir vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 2- Madde ile, memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve 
derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Madde 3- Madde ile, kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci 
doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışma imkanı tanınması ile bebeğin daha uzun süre annesiyle kalması, anne 
sütü ile beslenmesi ve kadının iş ortamından uzun süre uzak kalmasının ve gelir kayıplarının önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilmekte, bebeğin 
engelli doğması halinde ise her halükarda on iki ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma 
imkânı getirilmektedir.

Bu sürelerde mali ve sosyal haklarda her hangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Bununla birlikte; memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce 

gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası 
analık iznine ilave edilecektir. Örneğin; normalden 10 hafta önce gerçekleşen doğumlarda mevcut 
düzenlemeye göre doğum sonrası izne 8 hafta ilave edilebilmektedir. Yapılan düzenleme ile 8 haftadan 
daha önce gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre (örnekte olduğu gibi 2 hafta) 8 haftaya ek olarak 
doğum sonrası izne eklenecektir.

Diğer yandan, söz konusu haklardan evlat edinenlerin de aynen yararlanmalarının sağlanması 
eşitlik ilkesini düzenleyen Anayasanın 10 uncu maddesinin gereği olarak değerlendirilmektedir.

Madde 4- Madde ile, doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 
24 ay aylıksız iznin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de 
başlatılabilmesine imkân sağlanmaktadır.
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Madde 5- Madde ile, çocuğu olan memur anne ve/veya babaya çocuk mecburi ilköğretim çağının 
başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkânı 
getirilmektedir. Bu haktan yararlanan memurların mali ve sosyal hakları da ayrıca düzenlenmiştir. 
Yapılan düzenleme, hem kadınlara iş hayatından kopmadan çalışma imkânı sağlayacak, hem de çocuk 
bakımının ebeveynlerin ortak sorumluluğunda olduğunun bir Devlet politikası olarak algılanmasını 
destekleyecektir. Söz konusu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanacaktır.

Madde 6- Madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum sebebiyle aylıksız izin kullanmakta 
olan memurların kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan izin süreleri bakımından getirilen intibakla 
ilgili düzenlemeden yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Geçmişte aylıksız izin kullananlar bu haktan 
yararlanamayacaktır.

Madde ile ayrıca analık izni sonrasında kadın işçiler ve memurlar için getirilen ücretli ve ücretsiz 
yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hükmün Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen 
doğum, erken doğum ve evlat edinme hakkında uygulanması öngörülmektedir.

Madde 7- Madde ile, 926 sayılı Kanunda ve 657 sayılı Kanunda doğum yardımına ilişkin 
düzenlemeler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 8- Madde ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinde değişiklik 
yapılarak, doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, Fonun giderleri arasına 
eklenmektedir.

Madde 9- Madde ile, kadın işçilere doğum sonrası yarım çalışma ödeneği verilmesine ilişkin 
düzenleme yapılmaktadır.

4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve 
ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri Fondan karşılanacaktır.

Ödenecek ücret, günlük asgari ücretin brüt tutarının yüzde sekseni kadardır. Bu oran evli, eşi 
çalışan ve 3 çocuklu işçi için tespit edilen günlük asgari net ücret tutarına denk gelmekte olup işveren 
tarafından ödenen ücrete ilave olarak ücretine bakılmaksızın herkese bu ödenek ödenecektir.

Kadın işçinin bu ödemeden (Doğum sonrası yarım çalışma ücreti) yararlanabilmesi için işçinin 
adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 
4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen 
çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum 
sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekecektir.

Madde 10- Madde ile, özel halk otobüsü ve özel deniz ulaşım araçları işletmecilerinin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının ücretsiz taşıma düzenlemesinden dolayı ortaya çıkan mali kayıplarının 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 11- Madde ile, özel istihdam bürosunun tanımı değiştirilmekte ve faaliyetleri arasına geçici 
iş ilişkisi kurma yetkisi eklenmektedir. Yapılan düzenleme ile geçici iş ilişkisi; askerlik hizmeti, doğum, 
analık ve süt izni ile ücretsiz izin hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra tanınan kısmî 
süreli çalışma süresince, mevsimlik tarım işlerinde ise en fazla altı ay için kurulabilecektir.
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Madde 12- Madde ile, analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim 
çağına gelmesine kadar ebeveynlere İş Kanununda düzenlenmiş olan kısmî süreli çalışma hakkı 
verilmesi ve bu durumun iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacağı düzenlenmiştir.

Madde 13- Madde ile, çalışan kadınlara analık izninden sonra ilk çocuk için altmış gün, ikinci 
çocuk için yüzyirmi gün, üçüncü çocuk için yüzseksen gün, engelli çocuk için ise üçyüzaltmış gün yarı 
zamanlı çalışma hakkı getirilecektir. Çoğul doğum durumunda, bu sürelere otuzar gün eklenecektir. Bu 
hak evlat edinme halinde de tanınacaktır.

Madde 14- Madde ile, geçici iş ilişkisi ile ilgili hükümlere aykırılık halinde idari para cezası 
uygulaması getirilmiştir.

Madde 15- Madde ile, özel istihdam bürosunun tanımı değiştirilmiş ve kapsamına geçici iş ilişkisi 
kurma faaliyeti de eklenmiştir. 

Madde 16- Madde ile, özel istihdam bürosu faaliyeti yürütmek için başvuru yapacak gerçek ya da 
tüzel kişilere izin verilmesinin esasları düzenlenmiştir.

İzin başvurusunda bulunanların Türk vatandaşı olmaları, bunlar yabancı ise Türkiye’de 
çalışabileceğine dair geçerli çalışma izni belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Aracılık faaliyetini 
yapacak gerçek kişiler ve tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin bu yetkilerini kötü 
niyetle kullanabilecekleri gözönünde bulundurularak Kanunda sayılan suçları işlemiş olanların izin 
alamayacakları düzenlenmiştir. Aracılık faaliyetinin profesyonel olarak yapılmasını sağlamak amacıyla 
nitelikli uzman personel, aracılık faaliyeti için uygun bir işyeri ve teknik donanımın sağlanmış olması 
gerekliliği öngörülmüştür.

Büronun faaliyet alanı olarak; iş ve işçi bulmaya aracılık belirlenmiş, bu faaliyet alanı dışında 
büronun işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları ile mesleki eğitime yönelik olarak çalışmalar da 
yapabileceği ifade edilmiştir.

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ve geçici iş ilişkisinin belirli bir sistem dahilinde 
yürütülmesini sağlamak, işçi/işveren hak ve menfaatlerini korumak ve denetlenebilir bir yapı oluşturmak 
için Kurumdan izin almaksızın bu faaliyetlerin yürütülmesi yasaklanmıştır.

Ayrıca, faaliyetin sadece büro şeklinde değil internet, radyo, televizyon, yazılı medya gibi başka 
herhangi bir yolla da olsa izinsiz yürütülmesi yasaklanmıştır.

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin belirli bir düzen içerisinde işlemesini sağlamak için 
Kurumdan izin almayanlara ait reklam ve ilanların yayınlanmasına yasak getirilmiştir.

Özel istihdam büroları aracılığıyla yurtdışına işçi gönderilmesi halinde de yurtdışı hizmet 
akitlerinin Türkiye İş Kurumu tarafından onaylatılması zorunlu tutulmuştur.

Geçici iş ilişkisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından geçici iş ilişkisi yetkisi verilecek özel 
istihdam bürosunun önceki faaliyetlerinin Kurumun istihdam ve meslek uzmanlarınca incelenmesi ve 
uygun görülmesi halinde Türkiye İş Kurumu tarafından yetki verilmesi öngörülmüştür.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisine ilişkin teminat miktarı düzenlenmekte ve Kuruma başvurulan 
tarihte brüt asgari ücret tutarının ikiyüz katına denk gelen miktarda teminat ödenmesi öngörülmektedir.

Geçici iş ilişkisinin iptali hali caydırıcılık açısından yaptırıma bağlanmış olup bu durumda teminat 
Kuruma gelir olarak kaydedilecektir. Ancak gelir kaydedilen teminattan, büronun geçici iş ilişkisinden 
doğan sosyal güvenlik primi borçları var ise bu borçlar ödenecektir.
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Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik inceleme, kontrol, denetim 
ve teftişin, kurumlarının görev alanlarına giren konularla sınırlı olmak üzere; iş müfettişleri ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevli memurları tarafından yapılması öngörülmüştür.

Madde 17- Madde ile, özel istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin hangi hallerde 
iptal edileceği ve iptal kararlarına karşı itiraz yolları düzenlenmiştir.

Büroya izin verildikten sonra belirlenmiş şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması 
halinde büronun izni derhal iptal edilecektir.

Türk Borçlar Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddelerinde düzenlenmiş olan sözleşme serbestisi 
ve düzenlenmesi yasal olmayan sözleşmelerle ilgili hükümlerine aykırı sözleşme yapılması halinde 
büronun izni iptal edilecektir.

Kişisel bilgilerin ve işverenlerin açık işlerine ait bilgilerin verilme amacı olan iş ve işçi bulma 
faaliyetinden başka bir amaçla kullanılması müeyyideye bağlanmıştır.

4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen eşit muamele ilkesine aykırı sözleşme 
düzenlenmesi hali müeyyideye bağlanmıştır. 

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler hakkında aracılık faaliyeti yapılması hali iznin 
iptali gerekçesi olarak kabul edilmiştir.

Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptaliyle ilgili hususlar açıklanmıştır.
İşçilerin büro karşısında ücret haklarını korumak, geçimlerini sağlayabilmek ve işverenin bu husus 

karşısında daha dikkatli olmasını sağlamak için müeyyide düzenlenmiştir.
Büro ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren arasında yazılı sözleşme yapılması zorunlu kılınmıştır. 

Sözleşmenin yazılı olarak yapılmaması halinde verilen yetkinin iptal edilmesi öngörülmektedir.
Büronun, işçiye sözleşmede belirtilen ücretin altında ödeme yapması halinde işçinin mağduriyetinin 

önlenmesi amaçlanmıştır.
Özel istihdam bürosu izni ile geçici iş ilişkisi yetkilerinin Kurum tarafından verilmemesi ve iptal 

edilmesi kararlarına karşı Kuruma itiraz yolu düzenlenmiştir. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne 
geçmek için itirazın sonuçlandırılması için süre öngörülmüştür.

Madde 18- Madde ile, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi faaliyeti kapsamında yerine 
getirmek durumunda olduğu yükümlülükler ve kaçınması gereken hususlar düzenlenmiştir.

İş arayanların suiistimal edilmelerinin önlenmesi ve korunması amacıyla büronun her ne ad altında 
olursa olsun iş arayandan menfaat temin edemeyeceği ve hizmet bedeli alamayacağı öngörülmüştür.

Bu sistem içinde çalışacak işçinin sosyal güvenlik haklarının korunabilmesi önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda, büro, geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştırdığı işçisini, tüm sigorta kollarına tabi olarak 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi kurulması amacıyla özel 
istihdam bürosu ile yazılı iş sözleşmesi düzenleyen işçi, iş görme edimini geçici işçi çalıştıran işverene 
karşı yerine getirecektir, işçinin ücretini ise büro ödeyecektir. Bu ikili yapıda, işçinin sosyal güvenlik 
haklarının güvence altına alınması gerekmektedir.

Madde 19- Madde ile, 4904 sayılı Kanundaki idari yaptırımlar yeniden belirlenmektedir.
Madde 20- Madde ile, özel istihdam bürolarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlara ilişkin 

yönetmelik çıkarılacağı belirtilmektedir.
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Madde 21- Madde ile, özel istihdam büroları hakkında Türkiye İş Kurumu Kanununda hüküm 
bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin 
uygulanacağı öngörülmüştür.

Madde 22- Madde ile, özel istihdam büroları ile ilgili yapılan değişikliklere ilişkin geçiş hükümleri 
düzenlenmiştir.

Madde 23- Madde ile, pek çok AB ülkesinde olduğu gibi belediyelere kreş ve gündüz bakımevlerini 
açma yükümlülüğü getirilmektedir. Böylece yerel yönetimler aracılığıyla ulaşılabilir okul öncesi bakım 
kurumları sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Madde 24- Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurlar için 657 sayılı Kanuna eklenen 
ek 43 üncü maddeyle yapılan haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak kabul 
edilmesine ilişkin düzenleme uyarınca, yarı süreli çalışan sigortalıların prim/emekli keseneği ve kurum 
karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin Kuruma ne şekilde gönderileceği ve fiili hizmet, fiili 
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresinin nasıl hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 25- Madde ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren 
özel kreş ve gündüz bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi, beş vergilendirme dönemi itibarıyla 
elde edilen kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 26- Madde ile, Türk vatandaşı olan her anne veya babaya birinci çocuk için 300, ikinci 
çocuk için 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 Türk Lirası doğum yardımının yapılması 
öngörülmektedir.

Madde 27- Yürürlük maddesidir.
Madde 28- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
“4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim” gerekçesi ile birlikte 

ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 13.12.2011
  M.	Rıza	Yalçınkaya
  Bartın

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/226)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

GEREKÇE

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesinin (b) bendinde; memura, eşinin 
doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya 
da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 
yedi gün izin verileceği belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (b) bendinde “evlenmelerde üç güne kadar, ana 
veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri” 
belirtilmiş, fakat işçilere eşi doğum yaptığında izin verileceğine dair bir madde hükmü konulmamıştır.

Bu durum çalışanlar açısından ayrımcılığa neden olmaktadır. Zor şartlar altında çalışan işçilerimizin 
bir nebzede olsa devlet memurları gibi eşit haklara sahip olması gerekmektedir.

Bu Kanun teklifiyle, işçi-memur arasındaki izin adaletsizliği bir nebzede olsa azalacak, mağdur 
durumdaki işçilere de eşi doğum yaptığında, üç güne kadar izin verilerek mağduriyetleri giderilecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü maddesinin (b) fıkrasında; memura, 
eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on günlük babalık izni; kendisinin veya çocuğunun 
evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde 
isteği üzerine yedi gün izin verilebileceği belirtilirken, 4857 sayılı İş Kanunu’nda; eşi doğum yapan 
işçiye izin verileceğine dair bir madde hükmü belirtilmemiş, evlilik ve ölüm hallerinde ise verilecek 
olan izin üç gün olarak sınırlandırılmıştır. Bu Kanun teklifiyle, bu ayrımcılığın ve adaletsizliğin bir 
nebzede olsa giderilmesi amaçlanarak işçilere de eşinin doğum yapması halinde doğum izni verilmiş 
olacaktır.

MADDE 2- Yayımı maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA’NIN TEKLİFİ (2/226)

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinin (b) bendi ile 55 inci 
maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evlenmelerde, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde ve eşinin doğum 
yapması halinde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.  

  31.01.2013
  Mahmut	Tanal
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1219)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

GENEL GEREKÇE
4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni” başlıklı 74. Maddesi 6. fıkrası;

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma süresinden sayılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Mazeret İzinlerini” düzenleyen 104. Maddesinin D fıkrası;

“Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden 
itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi 
saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” şeklinde 
düzenlenmiştir.

Mevcut yasal düzenleme farklı çalışma disiplinlerinde çalışan annelere farklı haklar tanımaktadır. 
Bu durum Anayasamızın 10. Maddesi ile düzenlenmekte olan Eşitlik ilkesi ile çelişmektedir. Anayasamız 
10. Maddenin 4. Fıkrasında “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadelerine 
yer verilmiştir.

Hazırlanan kanun teklifi ile annelik gibi kutsal bir duygunun; işçi memur ayrımı yapılmaksızın 
yaşanabilmesi için söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır. Hazırlanan kanun teklifi ile memurlara 
sağlanan haklardan işçilerinden de faydalanabilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında yapılan değişiklikle, işçi 

statüsünde ki anneler ile memur statüsündeki annelerin süt izinlerinden adilce ve eşit şekilde 
faydalanması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/1219)

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4857 Sayılı İş Kanunun 74’üncü maddesi 6 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kadın işçiye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren 
ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler 
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın işçinin tercihi esastır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte 

sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederim.
  Sebahat	Tuncel
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1527)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Türkiye’de kadının ücretli emek işgücüne katılımı oldukça düşük olması ulusal ve uluslararası 

alanda kadın örgütlerinin eleştirilerine neden olmaktadır. Türkiye’de kadın istihdamı OECD 
ülkelerindeki kadın istihdamının yaklaşık 30 puan altında bulunurken, kadınların pek çoğu özellikle 
evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işgücünden dışlanmaktadır. Kadının geleneksel rollerini 
devam ettirmesi, evde yaşlı ya da çocuk bakımı, ev işleri gibi sorumluluklarının tamamen kadına 
yüklenmesi kadın istihdamını artırmada en büyük engel olarak durmaktadır. Kadın istihdamını artırıcı 
projeler ve çalışmalar yapılsa dahi kadının evdeki rolünü değiştirmeden ne yazık ki bir sonuç alınması 
zor. Bu nedenle özellikle kadınların istihdama katılmaları önündeki en büyük engel olan çocuk 
bakımının devlet ve işveren tarafından üstlenilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de İş Kanununun ilgili maddelerinde işyerlerinin çocuk bakımı için yerler açılması zorunlu 
olsa da öncelikle “150 kadın çalışan” kriteri uygulamada büyük bir engel. Bu nedenle bu kriterin 
150 kadın çalışan değil 50 çalışan olarak değiştirilmesi önemli bir gelişme kaydedecektir. Özellikle 
Türkiye’de işletmelerin %95’inin küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu düşünüldüğünde böyle 
bir değişiklik daha çok uygulama alanı yaratacaktır. Ancak bu değişiklik yapılsa da kreş açmayı 
büyük bir yük olarak gören işveren, kreş açmamak için çalışan sayısını l00’ün altında gösterme gibi 
yöntemlere başvuracaktır. Bu nedenle kreş hizmetini hem yerel yönetimlerin de bu hizmete dahil 
olabilmesi için belediyeler hem de işverenler tarafından ortak üstlenilmesi öngörülmüştür. Böylelikle 
işverenin maliyet gerekçesiyle bu sorumluluğundan kaçması da önlenmek istemiştir. Ayrıca çocuk 
bakım yerlerinin denetlenmesi, cezalandırma mekanizması gibi ayrıntılı düzenlemeleri ise yönetmelikle 
düzenlenir şekilde belirtilmiştir. Ancak hazırlanan yönetmeliğin kadın örgütleriyle birlikte hazırlanarak, 
denetlenmesinde kadın örgütlerinin, sendikaların ve yerel yönetimlerin birlikte oluşturacağı bir kurul 
ile yapılması sağlanmalıdır.

Bu amaçla “İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ” 
hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Söz konusu madde ile 4857 sayılı yasaya getirilen madde ile kreş açma zorunluluğunun 

işverenler tarafından uygulanması yönünde değişiklikler yapılmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL’İN TEKLİFİ (2/1527)

İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1-  4857 Sayılı İş Kanunun 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Emzirme	ve	Kreş	Hakkı
Madde 75- Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 50 ve üzeri işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir 

yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok iki yüz elli metre uzaklıkta bir emzirme 
odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, yüz elliden çok işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaş arası 
çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine yakın bir kreşin kurulması zorunludur. Kreş için yerin tesis edilmesi bulunulan ilin 
belediyesi tarafından karşılanır. Personel ve diğer giderlerin karşılanması işverenin sorumluluğu 
kapsamındadır. Kreş yeri işyerine iki yüz elli metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

Kamu kurumlarında çalışan sayısına bakılmaksızın 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve 
bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir 
kreş ve emzirme odasının kurulması zorunludur.

Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak 
olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları, ne 
suretle emzirme odaları veya kreşlerin kurulması gerektiği, kreşlerin denetlenmesi bu alanda çalışan 
kadın örgütlerinin, uzman kişilerin, Sağlık Bakanlığının ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Ge reğini saygılarımla arz ede rim.

  Ayla Akat Ata
  Batman

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1542)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
24/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun Ek 

7. maddesinde bakıma muhtaç engelli vatandaşlara verilen aylık Evde Bakım Maaşı düzenlenmiştir. 
Fakat bu madde, engellilerin bakım ihtiyacını karşılamakta oldukça yetersiz kalmakta, öte yandan 
onları pasifize ederek ev yaşamına mahkum etmektedir.

Engelli bireyler, toplumun diğer tüm kesimleri gibi bağımsız bir yaşam sürebilme hakkına 
sahiptir. Fakat devletin sağladığı bakım hizmeti maaşı, engelli bireylerin ailelerinden bir kişi tarafından 
bakılmasını öngörmekte ve dolayısıyla bireyleri aileleriyle yaşamaya ve vakitlerini evde geçirmeye 
mecbur bırakmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, engellilerin büyük çoğunluğu dünyanın her yerinde 
yoksul kesimden gelmektedir. Halihazırda düşük gelirli olan engelli birey, çalışma şartlarından da 
yoksunsa devletten ödenecek bu maaşa mecbur kalmakta ve başka bir seçeneğe sahip olmamaktadır. 
Engelli bireyin yaşam alanını kısıtlayan bu uygulama, onun özel ve aile yaşantısına da kısıtlar getirerek 
dezavantajlı durumunu ikiye katlamaktadır.

Bakım hizmeti, yönetmelikte özellikle cinsiyet belirtilmemiş de olsa genellikle ailedeki kadınlardan 
biri tarafından verilmektedir. Lâkin bu kişilerin bakım hizmeti vermeye elverişli olup olmadığına dair 
bir denetleme yapılmadığından hizmeti veren kadın açısından de pek çok fiziksel ve psikolojik sorun 
ortaya çıkabilmektedir. Sonuç olarak hem bakım hizmetini veren kadın hem de hizmetten yararlanan 
bireyin hayat kalitesi olumsuz etkilenmekte ve bireyler arasında muhtaçlık ilişkisi açığa çıkabilmektedir.

Engelli bireylerin eşit koşullarda yaşayabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, 
özgürce yaşayarak kimseye muhtaç olmadan kendi yaşamlarını sürdürebilecekleri açıktır. Bunun için, 
fiziksel çevrenin erişilebilir olması ve her türlü engellinin yaşayabileceği konutların tasarlanması iyi bir 
başlangıç olacaktır. Bu koşullar sağlandığı takdirde, isteyen engelli bireyler günlük ihtiyaçlarını alanında 
uzman olan asistanların desteğiyle sağlayabilecek ve kimseye yük olduğu hissine kapılmayacaktır.

Kişisel asistanlar tarafından günlük bakım hizmetlerinin karşılanmasına ek olabilecek bir diğer 
önlemse dünyada pek çok örneği bulunan bağımsız yaşam merkezlerinin açılması olacaktır. Böylelikle, 
evde yakınları tarafından bakım hizmeti almak istemeyen kişiler bu merkezlerde uzman asistanlar ve 
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teknik altyapı desteğiyle yaşayabilir olacaktır. Bu düzenleme hem engelli kişilerin yerinin “ev” olduğu 
şeklindeki algıyı yıkacak, hem de bireylerin yaşamlarını nasıl ve kimlerle geçireceğini seçme hakkını 
tanımış olacaktır. Bu merkezlerin herkes için ulaşılabilir olması ve kültürel, sosyal, eğitsel ve sağlıkla 
ilgili her türlü hizmeti barındırıyor olması önemlidir.

Engelli birey, yaşamını nerede ve nasıl sürdüreceğine kendi karar verebilmeli ve bakım hizmetini 
kendi ihtiyaç duyduğu şekliyle alabilmelidir. Bu noktada devlet tarafından her türlü teknik ve personel 
hizmeti sağlanmalı ve tercih hakkı bireylere bırakılmalıdır. Şu anda var olan evde bakım maaşı, 
engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin koşulu olarak evden çıkmamayı ve bağımlı 
ilişkiler sürdürmeyi sunmaktadır. Açıktır ki bu şekliyle bakım hizmeti engellilerin toplum yaşamına 
katılabilmelerini değil, tersine izole bir yaşam sürmelerini amaçlamaktadır. Oysa, insan onuruna yaraşır 
bir yaşam sürmek için kişinin, hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz ve tercih 
ettiği biçimiyle yararlanabilmesi şarttır.

Teklif ettiğimiz düzenlemeyle, engelli bireyin önünde bakım hizmetiyle ilgili seçenekler olacak ve 
birey bunlardan kamu hizmeti olarak istediği şekilde yararlanacaktır. Avrupa’da vc pek çok ülkedeki 
örnekler bunun mümkün olduğunu göstermekte ve engellilerin toplumun geri kalanıyla “gerçekten 
eşit” olabilmesinin tek yolunun “bağımsız yaşam”ı da kapsayan tercihler bütünü olduğunu ortaya 
koymaktadır.

1982 yılında hazırlanan “Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi”, devletlerin 
engelli vatandaşlar karşısındaki sorumluluğunu tanımlarken “herhangi bir ayrım yapılmaksızın özürlü 
kişilerin en yüksek sağlık hizmeti standardına ulaşma hakları”nı vurgulamıştır.

Üzerinden otuz yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye’de var olan uygulama, engellileri “yardıma 
muhtaç” bireyler olarak görmekten öteye geçmemiş, bakım hizmetlerini müşteri-satıcı ilişkisi kurarak 
çok sınırlı bir ölçekte çözmeye çalışmıştır. Oysa ki, her türlü bakım hizmeti devlet-birey arasındaki 
güven ilişkisine karşılık gelen hak temelinde olmalı ve bu temelde sağlık, sosyal güvence, eğitim, iş, 
kültür ve diğer her alanda, destekleyici önlemlerle eşit olarak sunulmalıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ
1-  İşbu kanun teklifi, engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerinin çeşitlendirilmesini ve böylece 

bireylerin yaşamlarına dair inisiyatifi ellerinde bulundurmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Engelli 
bireylerin toplumun geri kalanıyla eşit koşullarda yaşaması ancak bu sayede mümkün olabilecektir.

2- Yürürlük maddesidir.

3- Yürütme maddesidir.
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BATMAN MİLLETVEKİLİ AYLA AKAT ATA’NIN TEKLİFİ (2/1542)

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu’nun Ek 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 7

Bakım hizmetine ihtiyaç duyduğu tespit edilen ya da bakım hizmeti almak istediği hakkında 
başvuruda bulunan engellilere, kişinin kendi tercih ve ihtiyacına yönelik olarak aşağıdaki seçeneklerden 
biri, kişinin maddi olanaklarına bakılmadan ve ayrım yapılmaksızın sunulur. Engelli birey, hangi 
hizmetten yararlanacağını kendisi belirler.

A- Engelli birey, evinde kendisinin belirlediği bir yakını tarafından bakılmak isteniyorsa, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenen miktar kendisine ödenir.

B- Engelli birey, evinde bir uzman asistan desteğiyle bakım görmek istiyorsa, kişinin ihtiyaç 
duyduğu bakım alanında eğitimli bir uzman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
ortaklığında atanarak, günlük ihtiyaçlarını gidermesi sağlanır. Bu takdirde, bakım alacak kişinin maddi 
durumuna bakılmaksızın bu hizmet ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanır. Bakım hizmetini verecek 
uzmanın kim olduğu ve bu hizmeti günde kaç saat süreyle vereceği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında yönetmelikle düzenlenir.

C- Engelli birey, ihtiyaç duyduğu bakımı ev dışında almak istiyorsa, kendisine en yakın Bağımsız 
Yaşam Merkezi’nde bu hizmet kendisine sunulur. Merkezde yatılı kalıp kalmayacağı kişinin kendi 
talep ve ihtiyacına göre belirlenir. Bu hizmet devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Bağımsız 
Yaşam Merkezlerindeki sosyal, kültürel ve sağlığa dayalı hizmetlerin en yüksek kalitede sağlanması 
için teknik altyapı ve personelle ilgili belirlemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı ortaklığında yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

22.05.2003 Tarih ve 4857 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi 
ekte sunulmaktadır. Gereğini saygılarımla arz ederim.

  01.10.2013
  Sedef Küçük
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1780)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

GENEL GEREKÇE
25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 106’ıncı maddesi 
ile 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi değiştirilerek; memurlara eşinin doğum yapması hâlinde, 
isteği üzerine on gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, 
kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi 
düzenlenmiştir.

Bu hakkın yalnızca memurlara tanınarak İş Kanunu kapsamında çalışanlar için uygulanmaması, İş 
Kanunu kapsamında çalışanlar açısından haksızlığa neden olmaktadır. Bu durum altında imzamız olan 
uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturduğu gibi, Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Bu nedenle söz konusu haksızlığın ortadan kaldırılması için aynı hakkın İş kanunu kapsamında 
çalışanlar için de uygulanması gerekmektedir. Bu teklif ile, İş Kanunu kapsamında çalışanların da, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar gibi babalık izni hakkından yararlanabilmeleri, 
evlenme veya eşinin, çocuğunun, eşinin veya kendisinin ana babasının ölümü halinde yedi günlük izin 
hakkına sahip olabilmeleri düzenlenmektedir.

Bu amaçla “İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ” 
hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile 4857 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi b) bendi değiştirilerek çalışılmış 

günler gibi hesaba katılacak günlere ilişkin izin süreleri yeniden düzenlenmekte; evlenmeler, ana 
veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümü halinde izin süreleri değiştirilmekte ve erkekler için 
babalık izni süresi belirlenmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEDEF KÜÇÜK’ÜN TEKLİFİ (2/1780)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  4857 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi b) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“b) Bu kanun kapsamında çalışanlara eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık 
izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba 
ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ektedir.
Ge reğini arz ede rim.
  07.10.2013
  İzzet Çetin
  Ankara

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1785)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

GENEL GEREKÇE
İşçi ve memurlar arasında eşi doğum yapan babalara sağlanan izin hakkı konusunda adaletsizlik 

vardır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. Maddesinin B fıkrasında eşi doğum yapan memura 
isteği halinde 10 gün babalık izni verilmesi düzenlenmişken 4857 Sayılı İş Kanununda böyle bir 
düzenleme yoktur. Yani işçiler için babalık izni yoktur.

Çalışan kadınların sosyal hakları ile ilgili olarak mevzuatımızda farklılıklar vardır, özellikle izinler 
konusunda memur kadınla işçi kadın arasında, işçi kadın aleyhine farklılık bulunmaktadır. 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesi mazeret iznini düzenlemiştir. 104. Maddenin D fıkrasında 
kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitimi tarihinden itibaren 
ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilmesi hükme bağlanmıştır. 4857 
Sayılı İş Kanununun 74. Maddesinin son fıkrasında süt izni düzenlenmiştir. Ancak, İş Kanununda 
kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günlük 1,5 saat süt izni verilmesi 
benimsenmiştir. İki ayrı mevzuata göre çalışan kadınlar arasında süt izni bakımından da adaletsizlik 
oluşmaktadır. Şöyle ki kadın memura doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren bir yıl 
süreyle süt izni verilmektedir. Kadın işçiye ise doğum izni gözetilmeksizin süt izni düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla kadın işçi kadın memura göre hem süt izni kullandığı toplam süre, hem de günlük süt izni 
süresi bakımından daha az hakka sahiptir.

Ayrıca çocuğunu emzirmek için işyerinden evine gidip gelmek zorunda kalan kadın işçi için zaten 
1,5 saatlik süre yetersizdir. Özellikle ilk altı ayda anne sütüyle beslenmenin önemi düşünüldüğünde İş 
Kanunundaki bu eksikliğin giderilmesi zorunluluğu açıktır.

Kanun teklifi ile 4857 Sayılı İş Kanununun 74. Maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak kadın 
işçilere de tıpkı kadın memurlar gibi eşit koşullarda süt izni verilmesi ve erkek memurlara sağlanan 
babalık izninin erkek işçilere de sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile memur çalışanlar için var olan babalık izni işçi olarak çalışanlar içinde 

getirilmektedir.
MADDE 2- Madde ile kadın memurlara sağlanan süt izni sürelerinin aynısı kadın işçiler için de 

sağlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.
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ANKARA MİLLETVEKİLİ İZZET ÇETİN’İN TEKLİFİ (2/1785)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 55 nci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki (I) bendi eklenmiştir.

“I) Eşi doğum yapan işçilere istekleri halinde verilecek on günlük babalık izni süresi”

MADDE 2- 4857 sayılı kanunun 74 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası yeniden çalışmaya başladıkları günden 
itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürelerin 
hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma 
süresinden sayılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte 

sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                     22/05/2014

  F. Nur Serter
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2161)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

GENEL GEREKÇE
30/3/2012 tarihinde kabul edilen, 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır.

Bu durum, Sekiz yıllık zorunlu eğitim dönemini esas alan ve bu doğrultuda düzenleme getiren 
4857 sayılı İş Kanununda, “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlığı altında yer alan 
düzenlemelerin, 12 yıllık zorunlu eğitim doğrultusunda yeniden düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.

4857 sayılı iş Kanununun 71. Maddesinin, 6287 sayılı Kanunun getirdiği yeni düzenleme ile 
uyumlu hale getirilerek, zorunlu eğitim çağındaki gençlerin eğitim görme haklarının güvence altına 
alınması, hukuksal bütünlüğün, yasalar arasındaki uyumun korunması ve gençlerin eğitim görme 
hakkından fırsat eşitliğine dayalı olarak yararlandırılması bakımından bir zorunluluk taşımaktadır.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NUR SERTER’İN TEKLİFİ (2/2161)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“18 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 16 yaşını doldurmuş çocuklar, 
ders yılının son bulması ile okulların yeniden açıldığı tarihler arasında (yaz tatillerinde) güvenlik, 
sağlık, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Onaltı 
yaşını doldurmuş genç işçilerin okulun kapalı olduğu dönemde hangi çeşit işlerde çalışabilecekleri 
ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.



‒ 28 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)

2/226 Esas Numaralı Kanun Teklifine İlişkin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

	 Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	 2.2.2012

	 Esas	No:	2/226

	 Karar	No:	15

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya tarafından hazırlanan 2/226 Esas sayılı “İş 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Başkanlık tarafından 30/12/2012 tarihinden 
tali Komisyon olarak Komisyonumuza, esas olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 
sevk edilmiştir. Tasarı, Komisyonumuzun 26/1/2012 tarihli toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan gelen temsilcilerin katılımıyla incelenip görüşülmüştür.   

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104 üncü Maddesinin (b) bendinde; 
memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun 
evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde 
isteği üzerine yedi gün izin verileceği belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise işçilere, eşinin 
doğum yapması halinde izin verileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Teklif ile İş 
Kanunu’ndaki bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Komisyonda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

-  Teklifin mevcut adaletsizliği gidereceği,

-  İşçilere eşin doğum yapması halinde üç güne kadar izin verilmesinin olumlu olduğu ancak “üç 
güne kadar” ibaresinin üç günden az izin verilmesine yol açabileceği, bu sebeple anlam muğlaklığının 
giderilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş ve eleştirilere müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

-  Teklifle öngörülen düzenlemenin gerekli ve önemli olduğu,

-  Bakanlıkta İş Kanunu’nun bazı maddelerine ilişkin çalışmaların halen sürdürülmekte olduğu, 

-  Mevcut düzenlemenin sadece yıllık ücretli izinli bakımından çalışılmış gibi sayılan haller, bir 
de hafta tatilinden kazanma açısından çalışılmış gibi sayılan haller arasında düzenlenmiş olduğunu bu 
sebeple “mazeret izinleri” başlıklı ayrı bir maddenin de düzenlenmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.

Teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin maddelerine geçilmesine 
karar verilmiştir. 

Teklifin;

Ø4857 sayılı İş Kanunu’nun iki ayrı maddesinde değişiklik yapan Çerçeve 1 inci maddesi;

-  Mevzuat Hazırlama Yönetmeliğinin ilgili madde “çerçeve maddede değiştirilmesi öngörülen 
maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir çerçeve madde içinde değil her biri ayrı 
çerçeve maddeler ile düzenlenir” hükmü uyarınca iki ayrı madde olarak düzenlenmesi,
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-  Çerçeve hükümde yer alan “üç güne kadar” ifadesinin, üç günden daha az da verilebilecek 
şeklinde yorumlanabileceği düşüncesiyle “üç gün” olarak değiştirilmesi suretiyle,

ØYürürlük maddesini düzenleyen 2 inci maddesi, yapılan teselsül sebebiyle 3 üncü madde olarak 
ve yürütme maddesini düzenleyen 3 üncü maddesi, yapılan teselsül sebebiyle 4 üncü madde olarak 
aynen, 

kabul edilmiştir.

   Raporumuz yukarıdaki mülahazalarla esas komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Başkanvekili

 Azize Sibel Gönül Binnaz Toprak Öznur Çalık
 Kocaeli İstanbul Malatya

 Sözcü Kâtip Üye

 Tülay Kaynarca Mesut Dedeoğlu Nurdan Şanlı
 İstanbul Kahramanmaraş Ankara

 Üye Üye Üye

 Gürkut Acar Gökçen Özdoğan Enç Nurcan Dalbudak
 Antalya Antalya Denizli

 Üye Üye Üye

 Ruhsar Demirel Sedef Küçük Sebahat Tuncel
 Eskişehir İstanbul İstanbul

 Üye Üye Üye

 Hülya Güven Gönül Bekin Şahkulubey Dilek Yüksel
 İzmir Mardin Tokat

  Üye

  Safiye Seymenoğlu
  Trabzon
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

	 Avrupa	Birliği	Uyum	Komisyonu	 4.2.2015

	 Esas	No:	1/1013

	 Karar	No:	38

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza 
sunulan 1/1013 esas numaralı Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 28.1.2015 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Tasarı, Komisyon Başkanı Mehmet TEKELİOĞLU başkanlığında toplanan Komisyonumuzun 
04.2.2015 tarihli 25’inci Toplantısı’nda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve 
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür. 

Tasarı üzerinde ilk sözü alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi, Tasarı’nın hazırlanış 
amacını ve öngördüğü düzenlemeleri şu şekilde açıklamıştır: 

- Türkiye’de doğurganlık hızı 2000’li yılların başında 2,4’lerde iken, günümüzde 2,1’in altına 
gerilemiş durumdadır. Ülkemizde şu an itibarıyla, yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş üzeri yaklaşık 
6 milyon kişi bulunmaktadır. Mevcut nüfus artış trendinin devam etmesi durumunda bu sayının 2050 
yılında 20 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Tasarı, Türkiye’nin dinamik nüfus yapısını korumak ve 
kadınların hem iş hem de aile yaşamına katılmalarını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, 0-6 yaş grubu arası çocuklara hizmet 
veren özel kreş ve gündüz bakımevlerine beş yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi muafiyeti 
getirilmektedir. 

- Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kreş açma zorunluluğu 
getirilmektedir.

- Memurların doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerinin kademe ve derece ilerlemelerinde 
değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

- Kadın memurlara, doğuma bağlı aylıksız izni kullanmadan önce, birinci çocuk için iki ay, ikinci 
çocuk için dört ay ve üçüncü çocuk için altı ay olmak ve aylıklarını tam almak kaydıyla yarı zamanlı 
çalışma hakkı verilmektedir. Ayrıca, evlat edinen memurların ve İş Kanunu’na tabi çalışan işçilerin de 
bu haktan yararlandırılmaları öngörülmektedir.

- Prematüre doğum yapan annelere, bu nedenle kullanamadıkları doğum öncesi ve doğum sonrası 
izinleri kullanabilme imkânı getirilmektedir.

- Memur veya İş Kanunu’na tabi olarak çalışan ebeveynlere, çocuğun ilköğretime başlama çağı 
olan 5,5 yaşına kadar kısmi zamanlı çalışma imkânı getirilmektedir. 
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- Çocuk sahibi olan tüm Türk vatandaşı annelere birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 
TL ve sonraki her bir çocuk için 600 TL doğum yardımı yapılması öngörülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, Tasarı’nın çalışma mevzuatı ile ilgili 
düzenlemelerini özetle şöyle ifade etmiştir:

- Tasarı’nın genel amacı, ebeveynlerin, özellikle de kadınların iş gücü piyasasından çıkmadan 
ve işverene ekstra yük getirmeden çocuk sahibi olma haklarının korunmasıdır. Tasarı’da “çalışan” 
kavramı esas alınmaktadır. Bu doğrultuda, 657 sayılı Kanun’da memurlarla, 4857 sayılı ve 4447 
sayılı kanunlarda işçilerle, 5510 sayılı Kanun’da ise tüm çalışanların sosyal güvenlikleriyle ilgili 
düzenlemeler yapılmaktadır.

- 657 sayılı Kanun’da ilk defa yarı zamanlı çalışma hakkı getirilmektedir. Yarı zamanlı çalışma, 
Devlet memurları için belirlenen haftalık 40 saatlik çalışma süresinin yarısı kadar olacak; ücretsiz izinde 
geçirilen süreler kademe ve derece ilerlemesinde değerlendirilecektir. Memurların sosyal güvenlikle 
ilgili zarara uğramamaları ve genel sağlık sigortası primi ödememeleri için 5510 sayılı Kanun’da buna 
uygun düzenleme yapılmıştır. 

- 4857 sayılı Kanun’da düzenleme yapılarak kadın işçiler için de doğum sonrası iki, dört ve altı 
ay için yarı zamanlı çalışma hakkı getirilmiştir. Kişinin çalıştığı süreye terettüp eden ücreti işveren 
tarafından, kalan kısmı ise asgari ücretin netini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödenecektir. 

- Çocuk okul çağına gelene kadar tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı, kadın ve erkek tüm memur 
ve işçiler için öngörülmektedir. Bu hakkı, erkek ya da kadın yahut ikisi bir arada kullanabilecektir. 

- Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi tanınmaktadır. Bu çerçevede, büroların 
çalışma usulleri, denetlenmesi, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. İşverene, 
sadece askerlik, doğum ve ebeveynlik izni süresince ve oradaki miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla, 
ayrıca mevsimlik tarım işlerinde altı ay süreyle özel istihdam bürosundan işçi istihdam etme yetkisi 
tanınmaktadır. 

- İstihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi, iş hukuku bakımından yeni bir düzenlemedir ve 
Cumhurbaşkanı’nın 2009 yılındaki geri gönderme gerekçelerinin tamamı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen Kanun’da, işverene, sektör kısıtlaması olmaksızın, kapasite 
artışı ve teknik nedenler ile 18 aya kadar işçi istihdam etme yetkisi verilmişti.

- Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili altı aylık süre, madde gerekçesi de dikkate alındığında “bir 
takvim yılında altı ay” şeklinde anlaşılmalıdır. 

- Geçici iş ilişkisi içerisinde çalışan kişinin, servis ve kreş benzeri hizmetlerden faydalanması gibi 
sınırlı sayıda bazı düzenlemeler yönetmeliğe bırakılmıştır. 

- Türkiye 183 sayılı ILO Anneliğin Korunması Sözleşmesi’ne taraf olmamakla birlikte, yapılan 
düzenlemelerin Sözleşme’ye aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcisi şu hususları dile getirmiştir:
- Tasarı’yla, kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına daha rahat girmeleri sağlanmakta; güvenceli 

esneklik yaklaşımıyla daimî iş bulmalarının önü açılmaktadır.
- Üç yıl boyunca hukuka uygun ve aktif bir şekilde faaliyet göstermiş olan özel istihdam 

bürolarına, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmektedir. Geçici iş ilişkisiyle çalışanlar, firmaların değil, 
özel istihdam bürolarının elemanı olacak, sigortaları bürolar tarafından yapılacak ve firmalarda geçici 
süreyle çalışacaklardır.
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- Özel istihdam bürolarının, iş gücü piyasasına hâkim olmaları ve işe yerleştirme hizmetlerinde 
daha etkin kılınması hedeflenmektedir. 

Bakanlık temsilcilerinden son sözü Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi almış ve Tasarı’yı AB 
mevzuatı açısından değerlendirerek şu tespitlerde bulunmuştur:

- Tasarı temel olarak Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartı, Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi, Barselona Zirvesi Sonuç Bildirgesi, Ebeveyn İznine 
Dair 2010/18/EU sayılı Direktif ve Geçici İş İlişkisine Dair 2008/104/EC sayılı Direktif kapsamında 
incelenmiştir. 

- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik politikaların hukuki dayanağını oluşturan Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 8, 153 ve 157’nci maddeleri, kadınlar ile erkekler arasındaki 
eşitsizliğin giderilmesini ve eşitliği destekleyici çabaları gerekli kılmaktadır.

- 2002 yılında Barselona’da gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Sonuç 
Bildirgesi’nde; 2010 yılı itibarıyla, üç yaş ile zorunlu okul yaşı arasındaki çocukların en az %90’ına, 
üç yaşın altındaki çocuklarınsa en az %33’üne çocuk bakım hizmetleri sağlanması hedefi konulmuştur. 
Bu doğrultuda, üye ülkelerde -farklı düzeylerde de olsa- gelişmiş çocuk bakım hizmetlerinin mevcut 
olduğu görülmektedir. İlerleme raporlarında, Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz oluşunun, 
kadınların iş gücü piyasasına erişimini sınırlandırıldığına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

- AB Temel Haklar Şartı’nın “Kadın ve erkek arasında eşitlik” başlıklı 23’üncü maddesinde 
istihdam, çalışma ve ücret dâhil olmak üzere her alanda kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması 
gerektiği hükme bağlanmıştır.

- Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 154 ve 155’inci maddelerinde sosyal 
tarafların birbirlerine danışması ve Birlik’in sosyal tarafların görüşünü almasına ilişkin usul ve esaslar 
çerçevesinde sosyal taraflar arasında sağlanacak uzlaşma sonucu bazı konularda çerçeve anlaşma 
yapılabileceği belirtilmiştir. Bu usul uyarınca AB’de ebeveyn iznine ilişkin bir çerçeve anlaşma kabul 
edilmiş ve sosyal taraflarca bu çerçeve anlaşma 2009 yılında gözden geçirilmiştir. 

- 2010 yılında Ebeveyn İzni Hakkındaki Gözden Geçirilmiş Çerçeve Anlaşma’yı yürürlüğe koyan 
2010/18/EU sayılı Direktif yürürlüğe girmiştir. Direktif’le, kadın ve erkek tüm çalışanlara doğum 
veya evlat edinme hâllerinde, -azami sekiz yaş olmak üzere- üye devletler ve/veya sosyal taraflarca 
mutabakatla belirlenecek bir yaşa kadar ebeveyn izni hakkı verilmesi düzenlenmiştir. 2010/18/EU 
sayılı Direktif’e göre, ebeveyn izni en az dört aylık bir dönem için verilmeli ve kadın-erkek arasında 
fırsat eşitliği ve eşit muameleyi teşvik etmek üzere devredilemez biçimde belirlenmelidir. Ayrıca 
ebeveyn izninin, işçinin eski işine geri dönmesine yönelik güvenceler, mücbir sebepler hâlinde işe 
gelmeme izni ve sosyal güvenlik haklarının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirleri içerecek 
şekilde düzenlenmesi öngörülmektedir.

- 2008 yılı Ulusal Programı ve Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı’nın Sosyal Politika 
ve İstihdam Faslı’na ilişkin bölümlerinde Ebeveyn İznine İlişkin Çerçeve Anlaşma’nın uygulanmasına 
yönelik olarak Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair bir kanun 
çıkarılması öngörülmektedir. Yine, Aralık 2014’te açıklanan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem 
Planı’nın II. Aşaması’nda, 19’uncu ve 22’nci fasıllara uyum sağlamak üzere İş Kanunu’nda 2010/18/
EU sayılı Direktif’e koşut değişiklikler yapılması öngörülmüştür.
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- Tasarı’nın AB mevzuatıyla uyumlu olduğu, hattâ bazı durumlarda direktiflerin öngördüğü 
limitlerin daha üstünde haklar ihtiva ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, kimi hakların, baba olan 
erkek memur ve işçilere de tanınması; kısmi süreli ücretsiz izin hâlinde işçinin kazanılmış haklarının 
korunmasına yönelik ilave tedbirler alınması AB mevzuatına tam uyum açısından önerilmektedir.

Tasarı üzerinde söz alan çalışan ve işveren temsilcileri aşağıda yer verilen görüşleri dile 
getirmişlerdir:

- Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri bakımından kadınların istihdama katılım oranı 
artırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini temin etmek ve bunu tabana yaymak için, Tasarı’da 
öngörülen teşviklerin süre ve kapsam açısından genişletilmesi önemlidir.

- Tasarı, bilhassa kadın memurların iş ve aile hayatındaki yükünün hafifletilmesi ve dengelenmesi 
açısından önemli iyileştirmeler içermektedir. 

- Anneye tanınan kolaylıklar, çocuklar açısından değerli kazanımlar olmakla birlikte, örneğin 
devredilemez babalık izninin tanımlanmaması ve babalık izni süresinin hâlâ çok kısa olması sorun 
teşkil etmektedir. 

- Çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkilerde dengeler son derece önemlidir. Mevzuat düzenlemeleri, 
işçi ve işveren arasında sorunlara yol açmamalı, dengeleri bozmamalıdır. İlgili tarafların görüşleri 
alınmadan hazırlanmış olan bu Tasarı, söz konusu dengeleri işveren aleyhine bozmaktadır. 

- Tasarı kanunlaşırsa, üç çocuk sahibi bir kadının on sekiz yıl boyunca kısmi süreli çalışması 
mümkün olacaktır. Devlet; işletme sürekliliği ve verimliliğine etki eden bu tür hususlara doğrudan 
müdahale etmek yerine bunları, mevcut mevzuatta oldu gibi, işçi ve işverenin mutabakatına bırakmalıdır.

- İşveren kesimi, geçici iş ilişkisine dair 2008/104/EC sayılı AB Direktifi’nin harfiyen 
uygulanmasından yanadır. Buna uygun olarak, geçici iş ilişkisi kurulabilmesi askerlik ve ebeveyn izni 
benzeri sınırlamalara tabi tutulmamalıdır. Keza, ebeveyn izninin esaslarını düzenleyen 2010/18/EU 
sayılı Direktif’in de, sadece belirli kısımları değil tamamı göz önünde bulundurulmalıdır.

- Türkiye’nin 183 sayılı ILO Sözleşmesi’ni hâlen imzalamamış olması sebebiyle çok sayıda 
işçi ve kayıt dışı çalışan kişi, öngörülen düzenlemelerin kapsamı dışında kalabilecektir. Türkiye, 
bu Sözleşme’ye bir an önce taraf olmalı ve kadın istihdamı, Sözleşme’nin öngördüğü güvencelerle 
desteklenmelidir.

 - Tasarı’nın, kadın istihdamının artırılmasından ziyade, özel istihdam bürolarının özendirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını hedef aldığı düşünülmektedir. 

- Hâlihazırda özel istihdam bürosu adı altında çalışan 405 adet büro bulunmaktadır. Bunlar sadece 
iş bulmaya aracılık etmekte, bu işi mesleki faaliyet olarak yürütmemektedir. 

- Geçici iş ilişkisi, devamlılık temeline dayanan iş hukuku sisteminin dışına çıkılması demektir ki, 
bunun varacağı son noktayı öngörmek mümkün değildir. 

- Özel istihdam büroları aracılığıyla çalıştırılacak geçici işçilerin hak ve alacakları konusunda 
ortaya çıkması muhtemel belirsizlik ve tereddütler giderilmelidir. 

- Geçici iş ilişkisiyle çalıştırılacak işçilerin sendikal hakları, sosyal güvenlik hakları ve 
emekliliklerine ilişkin hususlar netleştirilmelidir.

- Tasarı, kadınların istihdama katılımını destekleyen bir paketten ziyade, istihdama katılmış 
kadınların yeniden eve dönmesini savunan bir paket görünümündedir.



‒ 34 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)

- Öngörülen düzenlemeler, işverenlerin kadın istihdam etmekten kaçınmalarını ve kadınların 
istihdamdan çekilmelerini netice verebilecektir. 

- Doğum sonrasında işe dönüp yarı zamanlı çalışan kadınların işten çıkartılmalarını engelleyecek 
özel bir düzenleme yapılmaması durumunda, genel hükümlerin öngördüğü iş güvencesi yetersiz 
kalabilecek ve kadınlar işten çıkartmalarla karşılaşabilecektir. 

- İşin asıl sahibi olan işçinin, doğum sonrasında işine geri döndüğünde örneğin bir yıl gibi belirli bir 
süre, hiçbir sebeple işten çıkartılamayacağı şeklinde bir teminatın Tasarı’da yer alması gerekmektedir.

- Mevsimlik tarım işlerinde geçici iş ilişkisinin en fazla altı ay için kurulabileceği belirtilmiş, ancak 
bir takvim yılında kaç defa kurulabileceği düzenlenmemiştir. Bu husus açıklığa kavuşturulmalıdır.

- Memurlara yarı zamanlı çalışma durumunda ödenecek ücret, kademe ilerlemesi, görevde 
yükselme ve sosyal güvenlik primi gibi konuların açıklığa kavuşturulması ve hesaplamalarda tam 
günün esas alınması gerekmektedir.

- Tasarı’da “çalışan” kavramını zikretmek ve bu suretle kamu görevlileriyle işçileri eşitlemeye 
dönük adımlar atmak doğru değildir.

- Tasarı’da tanımlanan tüm hak ve yükümlülüklerin, başta Avrupa Sosyal Şartı olmak üzere AB 
mevzuatı uyarınca, çocuk bakımının öncelikle bir sosyal sorumluluk olduğu ve bu sorumluluğun anne, 
baba ve devlet tarafından ortak bir şekilde paylaşılması gerektiği ilkesi çerçevesinde ele alınması 
gerekmektedir.

- Kadınların istihdama dâhil olabilmesinin ön koşulu, üzerlerindeki yükün alınmasıdır. Bu 
doğrultuda, memur kadınlar için kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yeniden açılmalı; belediyelerin 
işçiler için bu hizmeti vermeleri bir zorunluluk hâline getirilmeli ve uygulama denetlenmelidir. 

- Kamu kurumlarında kreşler açılmalı ve inisiyatif Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
verilmelidir.

- Çalışan annelerin çocuklarının nitelikli kreşlerde bakılmasını teminen, kamu eliyle yürütülecek 
kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinin acilen yürürlüğe konması ve kadın çalışan sayısına bakılmaksızın 
tüm kamu kurumlarında bu yerlerin açılmasının zorunlu olması gerekmektedir.

- Kreş ve gündüz bakımevi yükümlülüğüne yönelik denetim ve yaptırımlar kanunda açıkça 
düzenlenmelidir.

- 2009 yılında Cumhurbaşkanı’nca yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilmiş olan 
Kanun’da yer alan “Sözleşmede yer alacak hususlar ile diğer hak ve yükümlülükler yönetmelikle 
belirlenir.” hükmü bu Tasarı’da da aynen korunmaktadır.

- Tasarı’nın 9’uncu maddesinde düzenlenen “doğum sonrası yarım çalışma ödeneği”nin İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olması, Fon’un aktüeryal dengesinin bozulması riskini beraberinde 
getirmektedir. Fon, amacı doğrultusunda kullanılmalı ve söz konusu ödenek Hazine kaynaklarından 
finanse edilmelidir.   

- 9’uncu maddede, kadın işçilerin doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için, 
doğum tarihinden önceki son üç yılda işçinin adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş 
olması şartı aranmaktadır. Bu sürenin 300 ya da 400 gün şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

- Tasarı’nın 18’inci maddesinde yer alan, “işçinin sendikaya üye olması veya olmaması şartını 
taşıyan anlaşmaların geçersiz olduğu” şeklindeki ibare madde metninden çıkarılmalıdır.  Zira, sendika 
üyeliği bir haktır.
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- Tasarı’nın 26’ncı maddesinde, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçiye doğum nedeniyle bir 
ödeme yapılması ve bu ödemenin 300 TL’den az olması durumunda sadece aradaki farkın ödenmesi, 
fazla olması durumunda ödeme yapılmaması şeklindeki düzenleme, madde metninden çıkarılmalıdır. 
Toplu iş sözleşmesinde öngörülen doğum yardımı, kazanılmış hak ve menfaatler arasında yer 
almaktadır. 

- 26’ncı maddede doğum yardımı için öngörülen meblağlar, en düşük devlet memuru maaşının iki 
katı şeklindeki beklentileri karşılamaktan uzaktır.

Komisyon üyeleri, Tasarı’yla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuşlardır:

- Genç nüfus, ekonominin çarklarının hızlı dönmesi için son derece önemlidir. Tasarı, Türkiye’nin 
gücü olan nüfusunun artışını teminat altına almaktadır. 

- Her kadının ortalama üç çocuğa sahip olması durumunda Türkiye nüfusu 2050 yılında 100 
milyonu, 2075 yılında ise 119 milyonu aşacaktır. Tasarı’nın öngördüğü düzenlemeler bu hedefe 
ulaşmaya hizmete edecektir.

- Bir esnek çalışma modeli olan kısmi zamanlı çalışma, kadınların işten kopmasını önleyerek 
kadın istihdamına pozitif yönde etki edecektir. Tasarı’nın, erkeklerin çocuk yetiştirmede sorumluluk 
almalarını özendirmesi de benzer sonuçlar doğuracaktır.

- Anne sütünün, bebeğin sağlıklı gelişimi açısından arz ettiği önem dikkate alındığında, doğumu 
takip eden ilk altı ayda annelere esneklik sağlanması çok olumlu bir adımdır.

- Belediyelerin kreş ve gündüz bakım hizmeti sağlamalarının Tasarı’yla zorunlu hâle getirilmesi, 
Tasarı’nın öngördüğü düzenlemelerin uygulamaya yansımasına katkı sağlayacaktır. 

- Tasarı’nın seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, ilgili tarafların görüşleri alınmaksızın aceleyle 
getirilmiş olması, düzenlemenin bir seçim yatırımı olduğunu düşündürmektedir. Düşük ücret, kayıt dışı 
istihdam ve emeklilik gibi sorunları çözmeye dönük adımlar atılmadan Tasarı’nın amacına ulaşması 
mümkün görünmemektedir.

- 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal dayanağa kavuşan Ekonomik ve Sosyal Konseyin, bu 
Tasarı hazırlanırken sosyal tarafların görüşünü almak üzere toplanmamış olması önemli bir eksikliktir. 

- Şehirleşme oranının %80’lere vardığı, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışma oranlarının başat 
hâle geldiği, tarımsal iş gücünün %20’lere düştüğü bir yerde, nüfus artışını daha yüksek seviyelere 
çıkartmak mümkün değildir. Dolayısıyla, öngörülen tedbirlerle doğurganlık artışını regüle etmek 
mümkün olmayacaktır.

- Devletin, nüfusu artırmak için teşvikler vermek yerine, var olan emek gücünün daha yüksek 
bir verimlilikle çalışmasını sağlayacak kamusal tedbirler alması yaşlı nüfus baskısı karşısında 
başvurulabilecek en ciddi tedbir olacaktır. 

- Türkiye’de çocuklarla ilgili, eğitimden başlayıp çocuk işçiliğine kadar varan ciddi problemler 
giderilmeden nüfus artışının teşvik edilmesi yanlış bir yaklaşımdır.

- Pozitif ayrımcılık hedefiyle hazırlanan bu Tasarı, kısa vadede kadınlara yönelik birtakım istihdam 
olanakları getirse de uzun vadede kadını yarı zamanlı çalışmaya mahkûm edecek ve kadın işsizliğini 
beraberinde getirecektir.

- 183 sayılı ILO Sözleşmesi’ni kabul etmeden, kadın haklarını genişletmeye yönelik adımlar 
atıldığını ileri sürmek gerçekçi değildir.
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- İstihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesi, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer 
alan esnek çalışma modelinin geliştirilmesi hedefine yönelik ilk adımdır. Şimdilik sınırlı alanlar için 
tanınan bu yetki zamanla genişletilecektir.

- Tasarı’da esneklik-güvence dengesi iyi kurgulanmamıştır. Öngörülen düzenlemeler, özel 
sektörde çalışanların iş güvenceler aleyhine sonuçlar doğuracak niteliktedir.

- Kısmi zamanlı çalışan kadınların, prim günlerini 65 yaşına kadar doldurarak emekliliğe hak 
kazanabilmeleri ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıkacaktır. 

- Annelik hakkı adı altında esas itibarıyla kısmi zamanlı çalışmaya geçiş yapılması, siyasi etik 
açısından da doğru değildir. 

- Geçici iş ilişkisi, makine veya araç kiralar gibi işçi kiralanmasını mümkün kılan bir ödünç emek 
modelidir. Bu, bir nevi modern köleliktir.

- Esnek çalışma modeli, kadınların çalışma hayatına katılımının artacağı ve daha fazla çocuk 
sahibi olacakları şeklindeki beklentileri karşılamak yerine, onların çalışma hayatından tedricî olarak 
uzaklaşmalarını netice verecektir. Zira, işverenlerin, kadınlara Tasarı’da öngörülen hakları sağlamaya 
istekli olmayacakları ve kadın çalıştırmaktan kaçınacakları aşikârdır. 

- Üç çocuk sahibi bir kadın, Tasarı’nın sunduğu imkânlardan faydalanarak çalışma hayatının 
çoğunu yarı zamanlı geçirebilecek ve tam zamanlı bir işe geçişte zorlanacaktır. Dolayısıyla, öngörülen 
düzenlemelerle kadının kariyerinin bir annelik kariyeri olarak planlandığını söylemek mümkündür.

- Evden çalışma imkânı; mevsimlik işçiler, fabrika işçileri ve temizlik işçileri için değil, çok sınırlı 
sayıdaki iş kolunda çalışanlar için mümkündür. Tam zamanlı kadın çalışan istihdam etmek işveren 
açısından maliyetli hâle geleceğinden kadınlar, istihdam bürolarının sunduğu güvencesiz ve düşük 
ücretli işlere mahkûm olacaktır. 

- Çocukların bakım ve yetiştirilmesinin sorumluluğunu mümkün mertebe topluma aktarmak 
ve hane halkı içerisinde erkekle kadının bu sorumluluğu eşit olarak paylaşmasını sağlamak, çocuk 
yapmak istediği hâlde bunu çalışma hayatının zorlukları yüzünden erteleyenlerin önündeki bir engeli 
kaldırabilecektir. 

- Kadınların istihdamda daimi olarak tutulabilmelerinin yolu, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nden (CEDAW) de açıkça görüleceği üzere, 
erkeklerin çocuk yetiştirmede üstlenecekleri sorumlulukları özendirmek ve bunun için maddi teşvikler 
sağlamaktır. 

- Avrupa’da, kadınlara sunulan teşviklerin iş yaşamında kadınlara karşı birtakım ayrımcılıkları ve 
kırılganlıkları beraberinde getirmiş olması sebebiyle kadın ve erkeğe ortak sorumluluk yükleyen bir 
anlayışa geçilmiştir. Tasarı’nın da kadın değil aile perspektifiyle düzenlenmesi daha doğru olacaktır. 

- Kreş imkânları genişletilmeden kadın istihdamında mesafe kat etmek mümkün değildir. 
Belediyelere getirilen kreş ve gündüz bakımevi açma yükümlülüğü sıkı denetlenmeli ve yükümlülükleri 
yerine getirmeyenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

- Kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğu getirilirken yerel yönetimlerin gelirlerinde bu mali 
yükü karşılayacak bir düzenleme yapılmamış olması eksikliktir. 
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- İşsizlik Sigortası Fonu sürekli olarak amacı dışında kullanılmakta, bir bakıma Fon’un içi 
boşaltılmaktadır. 8’inci madde uyarınca yarı zamanlı çalışmanın Fon’dan finanse edilecek olması 
aktüeryal dengeyi bozacaktır. 

- Tasarı’nın 3 ve13’üncü maddelerinin çerçeve hükümleri, kanun yazım tekniğine uygun hâle 
getirilmelidir.

- 9’uncu madde, özel sektörün kadın çalışan istihdam etmekten kaçınması sonucunu 
doğurabilecektir. Bunun önüne geçecek güvencelerin artırılması ve denetim mekanizmalarının tesis 
edilmesi gerekmektedir. 

- 11’inci maddeyle geçici iş ilişkisinin birtakım sınırlamalara tabi tutulmuş olması olumludur. 
Bununla birlikte, mevsimlik tarım işlerinde en fazla altı ay süreli olması öngörülen geçici iş ilişkisinin 
bir takvim yılında kaç defa kurulabileceği açık bir biçimde yazılmalıdır.

- 12’nci maddede, kısmi süreli çalışma talebinin geçerli fesih nedeni sayılamayacağı ifade edilse 
de işverenin bunun yerine başka mazeretler ileri süreceğini tahmin etmek güç değildir. Yeterli güvence 
sağlanmazsa kadın istihdamı bu şartlar altında günden güne azalacaktır. 

- 13’üncü maddede geçen “çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla” ibaresi, gerekçeye ait 
bir ifadedir, madde metninden çıkarılmalıdır. Yine aynı maddedeki “çocuğun hayatta olması kaydıyla” 
ibaresi yerine “canlı doğum hâlinde” ibaresi; “fiilen teslim edildiği” ibaresi yerine “teslim edildiği” 
ibaresi kullanılarak cümleler kısaltılmalıdır. Tasarı’nın bütününde mükerrer ifadelerden kaçınılmalıdır.

- Tasarı’nın 18’inci maddesinde geçen “yönetmelikle istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için 
hizmet bedeli alınmasına izin verilebilir.” ibaresi madde metninden çıkarılmalı, çalışanlardan hiçbir 
suretle bedel alınmamalıdır.

- Tasarı’nın 19’uncu maddesinde öngörülen para cezaları, suistimallere karşı daha caydırıcı olması 
için yükseltilmelidir.

- 26’ncı maddede düzenlenen doğum yardımı için öngörülen miktar, doğum masraflarının yüksek 
olduğu hesaba katılarak artırılmalıdır. 

Tasarı üzerindeki görüşmelerde iki değişiklik önergesi verilmiş ve kabul edilmiştir. 

Oybirliği ile kabul edilen birinci önerge ile; Tasarı’nın 12’nci maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 
13’üncü maddesine eklenmesi öngörülen fıkranın birinci cümlesinde yer alan “bu maddeye göre” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ebeveynlerin” ibaresi eklenerek 2010/18/EU sayılı AB Direktifi’ne 
uygun olarak hem anne hem de babaya kısmi süreli çalışma imkânı getirilmesi öngörülmüştür.

Oy çokluğu ile kabul edilen diğer bir önerge ile; Tasarı’nın 18’inci maddesiyle değiştirilmesi 
öngörülen 4904 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan 
“Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece aracılık faaliyeti gösteren özel istihdam bürolarınca,” 
ibaresi eklenerek 2008/104/EC sayılı Direktif’e uygun olarak, aracılık faaliyeti yapan özel istihdam 
büroları hariç olmak üzere, bürolar tarafından işçilerden geçici iş ilişkisi kapsamında herhangi bir ücret 
alınamayacağı öngörülmüştür.
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Tasarı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından genel uygunluk bildiriminin, 
Komisyonda ifade edilen görüşlerle birlikte esas komisyona iletilmesi kararlaştırılmıştır.

Rapor’umuz, esas komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Başkanvekili

	 Mehmet	Tekelioğlu	 Yıldırım	M.	Ramazanoğlu	 Oğuz	Oyan
 İzmir Kahramanmaraş İzmir

   (Karşı oyum var,

   muhalefet şerhi ektedir)

 Sözcü Kâtip Üye

	 Ercan	Candan	 Zühal	Topcu	 N.	Haluk	Özdalga
 Zonguldak Ankara Ankara

  (Muhalifim)

 Üye Üye Üye

	 Ali	Şahin	 Ayşe	Eser	Danışoğlu	 Sevim	Savaşer
 Gaziantep İstanbul İstanbul

  (Muhalifim, muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

	Pelin	Gündeş	Bakır	 İlhan	Yerlikaya	 Ertuğrul	Kürkcü
 Kayseri Konya Mersin

   (Muhalifim, şerhim var)

 Üye Üye Üye

	 Faruk	Işık	 Ebubekir	Gizligider	 Afif	Demirkıran
 Muş Nevşehir Siirt
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	 Oğuz	Oyan	 Ayşe	Eser	Danışoğlu
	 İzmir	 İstanbul
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Ertuğrul	Kürkçü
	 	 Mersin
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu
	Esas	No:	1/1013,	2/1219,	2/1527,	2/1780,	2/1785,	2/2339	 11.02.2014
	 Karar	No:	49

TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	BAŞKANLIĞINA
“Ailenin	ve	Dinamik	Nüfus	Yapısının	Korunması	Amacıyla	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	

Kararnamelerde	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Kanun	 Tasarısı	 (1/1013)”,	 28/1/2015	 tarihinde	 tali	
komisyon	 olarak	 Komisyonumuza,	 İçişleri	 Komisyonuna,	 Plan	 ve	 Bütçe	 Komisyonuna,	 Avrupa	
Birliği	Uyum	Komisyonuna,	esas	komisyon	olarak	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonuna	
havale	edilmiştir.	İstanbul	Milletvekili	Mahmut	Tanal’ın	“İş	Kanununda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	
Kanun	Teklifi”	(2/1219)	13/02/2013	tarihinde	tali	komisyon	olarak	Komisyonumuza,	esas	komisyon	
olarak	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonuna;	İstanbul	Milletvekili	Sebahat	Tuncel’in	“İş	
Kanununda	Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun	Teklifi”	(2/1527)	14/5/2013	tarihinde	tali	komisyon	
olarak	Komisyonumuz	ile	Plan	ve	Bütçe	Komisyonuna,	esas	komisyon	olarak	Sağlık,	Aile,	Çalışma	
ve	 Sosyal	 İşler	 Komisyonuna;	 	 İstanbul	 Milletvekili	 Sedef	 Küçük’ün	 “4857	 Sayılı	 İş	 Kanununda	
Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun	Teklifi”	 (2/1780)	10/10/2013	 tarihinde	 tali	Komisyon	olarak	
Komisyonumuza,	esas	komisyon	olarak	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonuna;	Ankara	
Milletvekili	 İzzet	Çetin’in	 “4857	 Sayılı	 İş	Kanununda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	Teklifi”	
(2/1785)	23/10/2013	 tarihinde	 tali	 komisyon	olarak	Komisyonumuza,	 esas	komisyon	olarak	Sağlık,	
Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonuna	ve	Ankara	Milletvekili	Zuhal	Topcu’nun	“Bazı	Kanunlarda	
Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun	Teklifi”	 (2/2339)	 	13/08/2014	 tarihinde	 tali	komisyon	olarak	
Komisyonumuz	ile	Plan	ve	Bütçe	Komisyonuna,	esas	komisyon	olarak	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	
İşler	Komisyonuna	havale	edilmiştir.	

Komisyonumuz,	 04/02/2015	 tarihli	 32’nci	 toplantısında	Aksaray	 Milletvekili	 İlknur	 İNCEÖZ	
Başkanlığında	toplanmıştır.	Tasarı	ve	teklifler;	2/1527	esas	numaralı	Teklifin	sahibi	İstanbul	Milletvekili	
Sebahat	TUNCEL,	Hükümeti	temsilen	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	Müsteşarı	Nesrin	ÇELİK,	
Kadının	Statüsü	Genel	Müdürü	Gülser	USTAOĞLU,	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	Çalışma	
Genel	Müdürü	Ali	Kemal	SAYIN,	Devlet	Personel	Başkanlığı	Hukuki	ve	Mali	Statüler	Daire	Başkanı	
Bekir	 DEMİREL,	 Türkiye	 İş	 Kurumu	 Birinci	 Hukuk	 Müşaviri	 Mehmet	 KURT	 ve	 sivil	 toplum	
kuruluşlarından	Türkiye	 Ekonomi	 Politikaları	Vakfı	 (TEPAV),	 Türkiye	 Kadın	 Girişimciler	 Derneği	
(KAGİDER),	HAK-İŞ,	Türkiye	Kadın	Dernekleri	Federasyonu	ve	Ankara	Üniversitesi	Kadın	Sorunları	
Araştırma	ve	Uygulama	Merkezinden	temsilcilerin	katılımlarıyla	görüşülmüştür.	

Tasarı	ve	teklifler,	birbirleriyle	ilgili	olduklarından	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	İçtüzüğünün	35’inci	
maddesi	uyarınca,	Tasarı	esas	alınmak	suretiyle	birleştirilerek	görüşülmesi	ve	görüşmelerde	1/1013	esas	
numaralı	Tasarının	esas	alınması	Komisyon	Başkanlığınca	oylamaya	sunulmuş	ve	kabul	edilmiştir.	

Esas	 alınan	 1/1013	 esas	 numaralı	 Tasarı	 ve	 gerekçesinde,	 Türkiye’nin	 nüfus	 yapısı	 itibariyle	
yaşlanan	bir	ülke	olduğu,	doğurganlık	hızının	düştüğü	ve	ülkemizin	stratejik	avantajlarından	biri	olan	
genç	nüfusun	azalmasının	kalkınma	sürecine	zarar	vereceği	ifade	edilmiştir.	Bu	sebeple,	genç	nüfus	
artışını	destekleyecek	düzenlemelere	ihtiyaç	duyulduğu	vurgulanmıştır.	Nüfus	artışının	desteklenmesi	
amacına	yönelik	olarak,	kaliteli,	hesaplı	ve	kolay	erişilebilir	kreş	 imkânlarının	yaygınlaştırılmasının	
önemine	 dikkat	 çekilmiştir.	 Ayrıca	 kreş	 imkânlarının	 artırılmasına	 yönelik	 düzenlemelerin	 kadın	
istihdamını	artıracağı	vurgulanmıştır.	

Tasarının	 gerekçesinde,	 nüfus	 artışını	 destekleyici	 düzenlemelerin	 yanı	 sıra	 kadın	 istihdamının	
artırılması	 gerektiğine	 değinilmiş,	 Avrupa	 Birliği	 ülkelerindeki	 yüksek	 kadın	 istihdamı	 oranına	
atıf	 yapılmış,	 bu	 ülkelerde	 uygulanan	 esnek	 çalışma	 modellerinin	 ve	 ebeveyn	 izinlerinin	 kadın	
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istihdamındaki	yükseklikte	temel	rol	oynadığı	belirtilmiştir.	Atıf	yapılan	esnek	çalışma	modelleri	 ile	
ebeveyn	izinlerinin	aynı	zamanda	sağlıklı	bir	 toplum	için	önemli	olduğu,	bu	uygulamalar	sayesinde	
ebeveynlerin	çocuk	gelişimindeki	en	önemli	dönem	olan	okul	öncesi	dönemde	çocuklarıyla	daha	fazla	
beraber	olmalarına	olanak	tanıdığı	vurgulanmıştır.	

Tasarının	gerekçesinde,	ebeveynlere	ve	kadın	 işçilere	 tanınacak	yeni	hakların	kadın	 istihdamını	
olumsuz	etkilemesinin	önüne	geçmek	ve	oluşabilecek	iş	gücü	arzı	açığını	karşılayabilmek	için	geçici	
iş	 ilişkisi	kurulabilmesine	imkân	tanınması	gerektiği	belirtilmiştir.	Geçici	iş	 ilişkisinin	özel	istihdam	
büroları	aracılığıyla	sağlanmasının	yerinde	olacağı	ifade	edilmiş	ve	bu	yönde	yapılacak	düzenlemelerde	
güvenceli	esnekliğin	gözetilmesi	gerektiği	vurgulanmıştır.	

Tasarı	 gerekçesinde	 sayılan	 nüfus	 artışının	 desteklenmesi,	 kadın	 istihdamının	 gözetilmesi	 ve	
artırılması	ile	güvenceli	esnekliğin	gözetilmesi	amaçları	doğrultusunda	Tasarıda;

-	Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanlığı’nın	 açılış	 izni	 ile	 faaliyet	 gösteren	 özel	 kreş	 ve	 gündüz	
bakımevlerinin,	faaliyete	geçtiği	vergilendirme	döneminden	itibaren	Milli	Eğitim	Bakanlığı’na	bağlı	
okul	 öncesi	 eğitim	 kurumlarında	 uygulandığı	 gibi	 beş	 vergilendirme	 dönemi	 itibarıyla	 elde	 edilen	
kazançların	gelir	vergisinden	istisna	tutulması,	

-	memurların	doğum	sonrası	aylıksız	izinde	geçirdikleri	sürelerin	kademe	ve	derece	ilerlemelerinde	
sayılması,

-	kadın	memurlara	doğum	yapmaları	halinde	analık	izni	sonrasında	birinci	doğumda	iki	ay,	ikinci	
doğumda	dört	ay,	sonraki	doğumlarda	ise	altı	ay	süreyle	günlük	çalışma	süresinin	yarısı	kadar	çalışma	
imkanı	tanınması,

-	çoğul	doğumlarda	söz	konusu	sürelere	birer	ay	ilave	edilmesi,	bebeğin	engelli	doğması	halinde	
ise	on	iki	ay	süreyle	çalışan	kadın	memura	yarı	zamanlı	çalışma	imkanı	getirilmesi	ve	bu	sürelerde	mali	
ve	sosyal	haklarda	herhangi	bir	kesinti	yapılmaması,

-	kadın	memurların	analık	izni	bitiminde	başlayan	24	ay	aylıksız	izni	istekleri	halinde	iki,	dört	ve	
altı	aylık	yarı	zamanlı	çalışma	süresinin	bitiminde	kullanabileceği,

-	memur	ebeveynlerin	çocuk	mecburi	ilköğretim	çağının	başladığı	tarihi	takip	eden	ay	başına	kadar	
normal	çalışma	süresinin	yarısı	kadar	çalışma	imkanı	getirilmesi,	bu	imkandan	yararlanan	memurlara	
mali	haklar	ve	sosyal	yardımlara	ilişkin	her	bir	ödeme	unsurunun	yarısı	esas	alınarak	ödeme	yapılacağı,	
derece	yükselmesi	ile	kademe	ilerlemesi,	belli	görevlere	atanma	veya	terfi	süreleri	açısından	bu	şekilde	
çalışılan	dönemdeki	hizmet	sürelerinin	yarım	olarak	dikkate	alınacağı,

-	kanunun	yürürlüğe	girdiği	tarihte	doğum	sebebiyle	aylıksız	izin	kullanmakta	olan	memurların	
kanunun	yürürlüğe	girdiği	tarihte	kalan	izin	süreleri	bakımından	getirilen	intibakla	ilgili	düzenlemeden	
yararlanabileceği,	

-	kadın	işçiler	ve	memurlar	için	getirilen	ücretli	ve	ücretsiz	yarı	zamanlı	çalışma	hakkının	kanun	
yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 sonra	 gerçekleşen	 doğum,	 erken	 doğum	 ve	 evlat	 edinme	 durumlarında	
uygulanacağı,

-	kadın	işçiye	ücretsiz	izin	süresi	kadar	doğum	sonrası	yarım	çalışma	ödeneği	ödeneceği,	haftalık	
çalışma	 süresinin	 yarısı	 kadar	 süreyle	 çalışan	 kadın	 işçilerin	 ücretlerinin	 ve	 primlerinin	 çalıştıkları	
süreye	 tekabül	 eden	 kısmının	 işveren,	 çalışmadıkları	 süreye	 tekabül	 eden	 kısmının	 İşsizlik	 Sigorta	
Fonundan	karşılanacağı,

-	özel	istihdam	bürolarının	faaliyetleri	arasına	geçici	iş	ilişkisi	kurma	yetkisi	eklenmesi,
-	analık	 izni	ve	yarı	zamanlı	çalışma	sonrasında	çocuğun	mecburi	 ilköğretim	çağına	gelmesine	

kadar	ebeveynlere	İş	Kanununda	düzenlenmiş	olan	kısmi	süreli	çalışma	hakkı	verilmesi	ve	bu	durumun	
iş	sözleşmesinin	feshinde	geçerli	sebep	oluşturmayacağı,
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-	 nüfusu	 yüz	 binin	 üzerinde	 olan	 belediyelere	 kreş	 ve	 gündüz	 bakımevleri	 açma	 yükümlülüğü	
getirilmesi,	

-	Türk	vatandaşı	olan	her	anne	veya	babaya	birinci	çocuk	için	300,	ikinci	çocuk	için	400,	üçüncü	
ve	daha	sonraki	çocuklar	için	600	TL	doğum	yardımı	yapılması,

düzenlenmektedir.		
Tasarının	 tümü	üzerindeki	görüşmelerde,	hükümeti	 temsilen	söz	alan	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	

Bakanlığı	Müsteşarı	Nesrin	ÇELİK	tarafından,		
-	ebeveyn	izni,	esnek	çalışma,	kreş	imkânları	ve	diğer	iş-yaşam	dengesini	gözeten	düzenlemelerin;	

çalışan	anne-babaların	mesleki,	özel	ve	aile	yaşamlarını	uyumlu	hâle	getirebilmelerini	ve	çocuk	bakımının	
ebeveynler	ve	kurumlar	tarafından	verilmesini	sağlayan	önemli	bir	sosyal	politika	aracı	olduğunu,

-	 tasarının	 aileyi	 ve	 dinamik	 nüfus	 yapısını	 koruyan,	 kadının	 toplumsal	 hayata	 katılımını	
destekleyen	bir	anlayışla	hazırlandığını;	kamu	ve	özel	sektör	çalışanları	ayrımı	yapmaksızın	çocuk	bakım	
sorumluluğunun	ailevi	bir	sorumluluk	olarak	paylaşımını	sağlayan,	esnek	çalışma	imkânı	tanındığını	ve	
aynı	zamanda	kurumsal	bakımı	destekleyen	kreş	hizmetlerinin	yaygınlaştırılmasının	amaçlandığını,

-	tasarıyla	özel	istihdam	bürolarının	tanımının	yapıldığını;	askerlik,	mevsimlik	tarım	işçiliği	gibi	
durumlarda,	 doğum	 ve	 süt	 izni	 dönemlerinde,	 ücretli-ücretsiz	 yarı	 zamanlı	 çalışma	 dönemlerinde	
işverenin	 iş	 gücü	 arzını	 karşılamak	 üzere	 özel	 istihdam	 bürolarının	 özel	 sektörle	 geçici	 iş	 ilişkisi	
kurulmasına	imkân	tanındığını,

-	iş	ve	aile	yaşamının	uyumlaştırılması	kapsamında	işçiler	tarafından	kullanılacak	izin	dönemlerinde	
işverenin	geçici	istihdam	arzı	karşılanırken,	diğer	taraftan,	kayıtlı	istihdamın	da	destekleneceği,

ifade	edilmiştir.	
Tasarının	tümü	üzerindeki	görüşmelerde	hükümeti	temsilen	söz	alan	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	

Bakanlığı	 Çalışma	 Genel	 Müdürü	 Ali	 Kemal	 SAYIN,	 özel	 istihdam	 büroları	 ile	 geçici	 iş	 ilişkisi	
konularında	açıklamalarda	bulunmuştur:

-	 İş	 Kanununda,	 kadınlar	 ağır	 ve	 tehlikeli	 işler,	 yer	 altı	 işleri	 ve	 analıkla	 ilgili	 konularda	
korunmaktadır.	

-	Tasarı	ile	getirilen	yarı	zamanlı	çalışma,	kısmi	çalışma	gibi	uygulamalarla	iş	piyasasında	iş	gücü	
arzı	açığı	ortaya	çıkabilecektir.	Getirilen	esnek	çalışma	modeliyle	iş	gücü	arzı	açığının	kapatılması	ve	
kısmi	olarak	çalışan	kadınların	iş	gücü	piyasasından	kopmamalarının	sağlanması	amaçlanmaktadır.	

-	Geçici	iş	ilişkisi	üçlü	bir	ilişkiye	dayanmaktadır.	İşçi,	özel	istihdam	bürosuyla	anlaşma	yapmakta,	
işçinin	özlüğe	ilişkin	ödemeleri	büro	tarafından	yapılmaktadır.	Büro	işveren	ile	anlaşmakta,	anlaşma	
süresince	işçi	anlaşma	yapılan	yerde	çalışmakta,	süre	bitiminde	işçi	tekrar	büroya	dönmektedir.	

-	 işçinin	 istihdam	 edilmediği	 dönemdeki	 sosyal	 güvenlik	 ödemeleri,	 işçi	 ile	 büro	 arasındaki	
sözleşmenin	niteliğine	bağlıdır.	

2/1527	esas	numaralı	Teklifin	sahibi	İstanbul	Milletvekili	Sebahat	TUNCEL,	
-	özel	istihdam	büroları	ve	geçici	iş	ilişkisi	kurulmasına	olanak	verilmesiyle	güvencesizliğin	ve	

emek	sömürüsünün	artacağını,	bunların	kadınları	daha	olumsuz	etkileyeceğine,
-	Tasarıda	öngörülen	izin	düzenlemelerinin	bekar	anne	ve	babaları	kapsamadığını,	düzenlemelerin	

geleneksel	aile	yapısını	korumaya	yönelik	olduğu,
-	 	ücretsiz	 izin	veya	ücretsiz	 izin	dışında	esnek	çalışma,	yarım	gün	çalışma	gibi	uygulamaların	

kadınların	çocuklarına	bakmak	için	maaşlarından	feragat	etmesine	neden	olacağını,
-	Kadın	işçinin	doğum	sonrası	yarım	çalışma	ücretinden	yararlanabilmesi	için	son	üç	yılda	en	az	

600	gün	işsizlik	sigortası	primi	yatırması	şartının	kadınlar	için	olumsuz	olduğunu,
belirtmiştir.		
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Tasarının	tümü	üzerindeki	görüşmelerde	Komisyon	üyeleri	tarafından;	
-	 Türkiye’deki	 genç	 nüfusun	 nüfus	 içindeki	 oranının	 dörtte	 bire	 karşılık	 geldiği,	 verilere	 göre	

nüfusun	yaşlanması	konusunda	kısa	ve	orta	vadede	bir	 sorun	olmadığı,	 ancak	mevcut	genç	nüfusta	
okullaşma	oranının	düşük	olduğu	ve	işsizliğin	yüksek	seyrettiği,

-	 Tasarıda,	 çocuk	 bakımının	 ve	 aile	 işlerinin	 kadının	 işi	 olarak	 görüldüğü,	 esnek	 çalışma	
modellerinin	kadının	arta	kalan	vakitlerde	çalışabilmesi	için	getirildiği,

-	 kadınların	 yüzde	 52’sinin	 iş	 gücüne	 dahil	 olmadığı,	 bunların	 önemli	 bir	 kısmının	 kayıt	 dışı	
olarak	 vasıfsız	 ve	 düşük	 ücretlerde	 çalıştığı;	 bunun	 nedeninin	 kadınların	 eğitim	 imkanlarından	 ve	
fırsat	 eşitliğinden	 yeterince	 faydalanamaması	 olduğu,	 bu	 sebeple	 özel	 istihdam	 bürolarının	 sorunu	
çözmeyeceği,

-	yarım	çalışma	ücretinin	uzun	vadede	İşsizlik	Sigortası	Fonundan	karşılanmasında	uzun	vadede	
sorunlar	çıkabileceği,	

-	Belediyelerin	kreş	açmalarının	nasıl	denetleneceği,	bunların	nereden	finanse	edileceği,	
-	esnek	çalışma	modeli	uygulanan	ülkelerde	kamunun	yüzde	100’e	yakın	bir	kreş	desteği	verdiği,	

Tasarının	bu	yönde	olmadığı,
-	 Türkiye’de	 kadın	 istihdamının	Avrupa	 ülkelerinden	 geride	 olduğu,	 ancak	 kadını	 iş	 hayatına	

katarken	Anadolu’daki	aile	geleneğinin	ve	yapısının	göz	önüne	alınması	gerektiği,	
-	kadının	çocuklarına	bakarken	çalışabilmelerine	de	olanak	sağlayan	düzenlemelere	gerek	olduğu	

ve	Tasarının	bu	yönde	bir	girişim	olduğu,	
-	 özel	 istihdam	 bürolarının	 kadın	 istihdamına	 katkı	 sağlaması	 için	 öncelikle	 ülkemizdeki	 iş	

olanaklarının	artırılması	gerektiği,	
-	özel	istihdam	büroları	yerine	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığının	bu	fonksiyonu	üstlenmesi	

gerektiği,	aksi	takdirde	emek	sömürüsüne	yol	açılacağı,
hususları	dile	getirilmiştir.	
Milletvekillerinin	ardından	toplantıya	katılan	sivil	toplum	kuruluşları	temsilcilerine	söz	verilmiştir.	

Sivil	toplum	kuruluşları	temsilcileri	tarafından;
-	Tasarının	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	ile	örtüşmediği,
-	esnek	çalışma	hallerinde	çalışanların	ulaşım	ve	yemek	gibi	ihtiyaçlarının	nasıl	karşılanacağının	

düzenlenmediği	
-	kadınların	en	çok	tekstil	sektöründe	istihdam	edildiğini,	Tasarının	bu	sektörde	kadın	istihdamını	

azaltacağını,	işsiz	kalan	kadınların	kayıt	dışı	çalışacağı,	
-	esnek	çalışma	modeline	Türkiye’nin	henüz	hazır	olmadığını,
-	özel	kreş	ve	bakımevlerine	sağlanacak	vergi	istisnasının	bu	hizmetlerden	faydalanan	orta-üst	kesim	

için	yarar	sağlayacağını,	bu	durumda	düşük	gelirli	hanelerin	bu	düzenlemeden	fayda	sağlayamayacağı,
-	 belediyelere	getirilen	kreş	 açma	zorunluluğuna	 ilişkin	düzenlemenin	denetime	 tabii	 tutulması	

gerektiği	ve	kreşlerin	açılmaması	halinde	yaptırıma	ihtiyaç	duyulduğu,
-	geçici	 iş	 ilişkisi	kurma	durumunun	sadece	doğum	izni,	askerlik	gibi	hallerde	mümkün	olması	

gerektiği,	 bu	 uygulamanın	 yaygınlık	 kazanmaması	 gerektiği,	 aksi	 halde	 güvencesiz	 çalışmanın	
yaygınlaşacağı,	

-	bütüncül	politikalar	çerçevesinde	kurumsal	bakım	hizmetlerinin	sağlanmasının	kadın	istihdamının	
artmasını	sağlayacağı,	

-	 belediyelerin	 kreş	 açması	 yerine	 kadın	 kooperatiflerine	 ve	 kadın	 girişimcilere	 kreş	 açma	
konusunda	belediyelerin	yardımcı	olmasının	daha	fazla	katma	değer	yaratacağı,	
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-	 doğurganlık	 hızının	 artırılmasının	 bağımlı	 nüfusu	 artıracağı,	 uzun	 vadede	 sağlık,	 eğitim	 gibi	
masraflarla	ekonomi	üzerindeki	yükü	artıracağı,	

-	 	 Tasarı	 ile	 kadınların	 çocuk	 bakımı	 ve	 çalışma	 hayatı	 arasında	 tercih	 yapma	 durumunda	
kalmayacağı,	Tasarının	analık	hakkı	ile	çalışma	hakkının	uzlaştırıldığı,	

-	kısmi	zamanlı	çalışmanın	kadının	doğum	sonrası	 iş	piyasasını	 terk	etmesinin	önüne	geçeceği,	
geçici	istihdam	bürolarına	ilişkin	Avrupa	Birliği	Direktifinin	Tasarıya	aynen	yansıtıldığı,

-	ancak	geçici	iş	ilişkisi	kurma	halinde	sendikal	örgütlenmenin	zor	olduğu,	Tasarının	on	yedinci	
maddesinin	bu	yönden	gözden	geçirilerek	düzenlenmesi	gerektiği,

belirtilmiştir.		
Tasarının	tümü	üzerindeki	görüşmelerin	ardından	Tasarının	maddelerine	geçilmesi	oya	sunulmuş	

ve	kabul	edilmiştir.	
Tasarının	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8,	9,	11,	12,	13,	23,	25	ve	26.	maddelerinin	Komisyonun	ihtisas	alanında	

olduğu	ve	sadece	söz	konusu	maddelerin	görüşülmesi	oya	sunularak	kabul	edilmiştir.	
Tasarının	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8,	9,	11,	12,	13,	23,	25	ve	26.	maddeleri	oylanarak	aynen	kabul	edilmiştir.	
Raporumuz,	Tasarıya	yönelik	genel	uygunluk	görüşüyle	birlikte;	milletvekillerince	dile	getirilen	

görüşlerin	esas	komisyon	olan	Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonunda	dikkate	alınması	
amacıyla,	Yüksek	Başkanlığa	saygıyla	arz	olunur.	

	 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü
 İlknur	İnceöz	 Binnaz	Toprak	 Tülay	Kaynarca
	 Aksaray	 İstanbul	 İstanbul
	 	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)	
	 Kâtip	 Üye	 Üye
 Mesut	Dedeoğlu	 Fatoş	Gürkan	 Mehmet	Kerim	Yıldız
	 Kahramanmaraş	 Adana	 Ağrı
	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)	
	 Üye	 Üye	 Üye
 Gökcen	Özdoğan	Enç	 Semiha	Öyüş	 Ayşe	Nedret	Akova
	 Antalya	 Aydın	 Balıkesir
	 	 	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Ahmet	Duran	Bulut	 Canan	Candemir	Çelik	 Nurcan	Dalbudak
	 Balıkesir	 Bursa	 Denizli
	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)	 (İmzada	bulunamadı)	
	 Üye	 Üye	 Üye
 Türkan	Dağoğlu	 Hülya	Güven	 Fuat	Karakuş
	 İstanbul	 İzmir	 Kilis
	 	 (Muhalefet	şerhim	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
 Murat	Göktürk	 Zeynep	Armağan	Uslu	 Candan	Yüceer
	 Nevşehir	 Şanlıurfa	 Tekirdağ
	 	 	 (Muhalefet	şerhim	vardır)
	 	 Üye
  Safiye	Seymenoğlu
	 	 Trabzon
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  Binnaz	Toprak
	 	 İstanbul
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	 Ayşe	Nedret	Akova	 Hülya	Güven
	 Balıkesir	 İzmir
 Candan	Yüceer
	 Tekirdağ
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MUHALEFET ŞERHİ
Milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda 

aile kurumu büyük önem taşımaktadır.
Milli bütünlük ve dayanışmanın sağlanması konusunda da aile kurumu önemlidir. Türk toplumunun 

temel taşı olan aile, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yol açmış olduğu olumsuz gelişmelerden de 
korunmalıdır.

Aile kurumu güçlendirilerek, aile bireyleri arasındaki bağlılık ve aile bütünlüğünü koruyacak yeni 
politikalar üretilmelidir.

Aile kurumu içinde çocuğun hayat kalitesi iyileştirilmeli ve geleceği mutlaka teminat altına 
alınmalıdır.

Her geçen gün biraz daha ağırlaşan ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle ülkemizde evlenme 
oranları azalmakta ve boşanmalar artmaktadır.

Bu nedenle, öncelikle ülkemizde bunun tersine döndürülmesi gerekmektedir. Aile kurumunun 
ayakta kalması ve uzun süre yaşatılması konusunda ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilmelidir.

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla hazırlanan kanun tasarısı bu anlamda 
yetersiz ve eksikleri olan bir kanun tasarısıdır.

Ülkemizde işsizliğe çözüm bulmadan ve gelir dağılımında adaleti sağlamadan evlenme oranlarını 
artırmak pek mümkün görünmemektedir.

Kaldı ki anne ve babaya birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü ve daha sonraki 
çocuklar için verilmesi planlanan 600 liralık doğum yardımı yetersiz bir uygulamadır. Bu yardımlar 
çocukların bir aylık bez ve en düşük masraflarını dahi karşılamaktan çok uzaktır.

Özel istihdam büroları konusunda kaygılarımız vardır. Özel istihdam büroları ile örgütsüz çalışma 
ve taşeronlaşma yeni bir boyut kazanacaktır.

Özel istihdam büroları kar amacıyla kurulmuş ticari kurumlardır. Bu kurumlara geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisinin verilmesi emeğin bir anlamda meta gibi satılmasına yol açacaktır. İşsizliğin ileri 
boyutlarda olduğu ve neredeyse yapısal nitelik kazandığı ülkemizde, işçiler, hiçbir tercih yapma şansı 
olmaksızın geçici iş ilişkisi kurulan her işte çalışmak zorunda kalacaklardır.

Ülkemizde sendikal örgütlenmenin işkolu esasına dayalı olması sebebiyle özel istihdam kurumları 
tarafından farklı işkollarında kurulacak geçici iş ilişkisiyle gönderilen işçilerin sendikal örgütlenmeleri 
de mümkün olamayacağından köle gibi çalıştırılma ortamı sağlanmış olacaktır.

Öte yandan A tipik çalışmalar kapsamında olan bu tür çalışma ilişkilerinin kayıtlı istihdamı 
olumsuz etkileyeceği gibi, bu kapsamda yarı ve kısmi süreli çalışan işçilerin emeklilik için gerekli olan 
prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilme hakkını da elde etmeleri mümkün olamayacaktır. 
Öte yandan genellikle çok düşük ücretle çalıştırılacak bu nitelikteki işçilerin ay içindeki veya aylardaki 
çalışmadıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri de mümkün olamayacaktır.

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi;
•  Emeğin meta haline gelmesine,
•  İşçilerin ticari şirketlerin kazanç konusu haline gelmesine,
•  İşsizlerin istismar edilmesine,
•  İşçilerin insan onuruna yakışmayacak şartlarda çalıştırılmasına,
•  İşçi simsarlığına yol açmasına,
•  Özel politika gerektiren gençlerin, uzun süreli işsizlerin, yaşlıların, engelli ve hükümlülerin 

istihdamlarının zorlaştırılmasına,
•  İşyeri kavramının ortadan kalkmasına, 
•  İş güvencesinin ortadan kalkmasına,
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•  İşçilerin örgütlenme hakkının ortadan kalkmasına,
•  Grev hakkının kullanılamaz hale gelmesine,
•  İşyerinde aynı işi yapan farklı statüde iki işçi grubu oluşmasına yol açacaktır.
Bu sebeple özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesine ilişkin 

düzenlemenin madde metninden çıkarılması, işçi istismarına yol açacak geçici iş ilişkisi kurulması 
uygulamasının kaldırılması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
kanun tasarısı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmiş, Meclisten geçen tasarı işçi 
kesimlerinin haklı tepkileri dikkate alınarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek 
üzere Meclise geri gönderilmişti.

Özel istihdam bürolarına iş ve işçi bulmaya aracılık etmeleri için verilmesi gereken izin ile geçici 
iş ilişkisi kurmalarına verilmesi gereken izin için hangi şartlara sahip olmaları ve hangi yükümlülükleri 
yerine getirmeleri gerektiği düzenlenmiş ise de ticari nitelikte olan bu kuruluşların kurulma amaçları 
kar elde etmektir.

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için teminat niteliğinde 
yükümlülükler öngörülmüşse de kara yönelik faaliyet gösteren bu kuruluşların karlarını arttırma isteği 
ile işçileri istismar etmeleri her zaman için mümkün olabilecektir. Bu sebeple işsizlik oranının yüksek 
olduğu ülkemizde denetimleri oldukça zor olan özel istihdam büroları yerine iş ve işçi bulma aracılığına 
ilişkin faaliyetlerin Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmesi uygun olacaktır.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek; 
Türkiye İş Kurumu tarafından verilen özel istihdam bürosu izniyle geçici iş ilişkisi kurma yetkilerinin 
hangi nedenlerin varlığı halinde iptal edileceği ve iptal kararlarına karşı itiraz yolunun usul ve esasları, 
öngörülmüştür.

Maddede özel istihdam bürolarının izin verilebilmesi için aranan şartları kaybetmeleri veya eşit 
davranma ilkesine aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde derhal; maddede belirtilen diğer 
sebeplerin tespiti halinde ise son fiilin tespit edildiği tarihten geriye doğru iki yıllık süre içinde aynı 
veya diğer sebeplerle altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde verilen izin belgesinin iptal 
edilmesi ve üç yıl süre ile izin verilmemesi öngörülmektedir.

Bu düzenleme ile olası işçi istismarlarının tespit edilmesi halinde verilen yetkinin iptal edileceği 
belirtilmişse de işçi istismarlarının önlenmesi mümkün olmayacaktır.

Kaldı ki istismara uğrayan işçi, yeni bir iş bulma şansının ortadan kalkacağı korkusuyla şikâyet 
yoluna da gidemeyecektir.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde; yapılmış ve devam eden sözleşmelerin 
uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar devam edileceği düzenlenmişse 
de tüm bu düzenlemeler işçinin istismarını önlemeyecektir. İş gücü piyasasında işçinin alınıp satılması 
mümkün hale gelecektir.

Kanuna aykırı davranan özel istihdam bürolarına idari para cezası verilmesi öngörülmüşse de 
belirttiğimiz sakıncaların devam edeceği kuşkusuzdur. Kaldı ki idari para cezalarının miktarı caydırıcı 
etkinlikte de değildir.

Diğer bir husus ise Sosyal taraflarla müzakere edilmemesidir. Öncelikle alt işveren ve taşeron 
sorunları çözülmelidir.

Tasarı ile İşsizlik fonuna amacı dışında yeni bir yük getirilmektedir. Ayrıca bu aşamada belli yaş 
grupları için ücretsiz kreş konusunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu sebeplerle tasarıya muhalefet etmekteyiz.

 Ahmet Duran Bulut Mesut Dedeoğlu
 Balıkesir Kahramanmaraş
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

                Türkiye Büyük Millet Meclisi

     Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu  30/3/2015

         Esas No: 1/1013, 2/2161, 2/1785, 2/1780, 

                 2/1542, 2/1527, 2/1219, 2/226

 Karar No: 22

TBMM Başkanlığınca tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İçişleri Komisyonu, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilen 1/1013 esas sayılı Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuzun 25 Mart 2015 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda, TBMM 
İçtüzüğü’nün 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, söz konusu Kanun Tasarısı ile 2/2161, 2/1785, 
2/1780, 2/1542, 2/1527, 2/1219 ve 2/226 esas sayılı kanun tekliflerinin birleştirilmesi ve görüşmelerde 
Kanun Tasarısı’nın esas alınması kabul edilmiştir.

Komisyon toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Belediyeler 
Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ile 
Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneği temsilcileri katılım sağlamıştır.

Tasarı ile; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve 
gündüz bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi, beş vergilendirme dönemi itibarıyla elde 
ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna tutulması, memurların doğum sonrası aylıksız izinde 
geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi, kadın memurlara doğum 
yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki 
doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı tanınması, çocuğu 
olan memur anne ve/veya babaya çocuk zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay 
başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma olanağı getirilmesi, özel halk otobüsü 
ve özel deniz ulaşım araçları işletmecilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ücretsiz taşıma 
düzenlemesinden dolayı ortaya çıkan mali kayıplarının önüne geçilmesi, özel istihdam bürosu faaliyeti 
yürütmek için başvuru yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin verilmesinin esasları düzenlenmesi, özel 
istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin hangi hallerde iptal edileceği ve iptal kararlarına 
karşı itiraz yollarının düzenlenmesi, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi faaliyeti kapsamında 
yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülüklerin ve kaçınması gereken hususların düzenlenmesi, 
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Türk vatandaşı olan her anne veya babaya birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve 
daha sonraki çocuklar için ise 600 Türk lirası doğum yardımı yapılması ve uygulamada ortaya çıkan 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler kapsamında, çerçeve 1, 2, 5, 8, 14, 15, 24, 25’inci 
maddeler ile 27’nci ve 28’inci maddeler aynen kabul edilmiştir.

Tasarının; bebeğin daha uzun süre annesiyle kalmasını, anne sütü ile beslenmesini; öte yandan 
kadının iş ortamından uzun süre uzak kalmasının ve gelir kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan 
çerçeve 3’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni 
sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük 
çalışma süresinin yarısı kadar çalışma olanağı tanınmasını öngören düzenlemede esnekliğe gidilmiş; 
birinci, ikinci ve sonraki doğumlara ilişkin olarak ayrı ayrı kesin süreler belirlemek yerine analık izninin 
bitiminden başlamak üzere altı aya kadar süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkının 
tanınması amaçlanmıştır. Böylelikle, hem doğum sırasına bağlanan süre farklılaştırmasına son verilmiş 
hem de günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkının kullanılabileceği sürenin üst sınırı altı 
aya çıkarılmıştır. Bu son nokta bağlamında, çerçeve 3’üncü maddenin ilk biçimine nazaran, yapılan 
değişiklik, birinci ve ikinci doğumlar için süre sınırı bakımından avantaj sağlamaktadır. Öte yandan, 
maddede yapılan diğer değişiklikle, evlat edinen memurlara tanınan izin hakkı ve günlük çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışma hakkı ile ilgili düzenlemelerde, uygulamada doğabilecek sorunları 
önlemek amacıyla, evlat edinilen çocuğun “üç yaşını doldurmamış olması” koşulu kaldırılmıştır. Son 
olarak, “çocuğun engelli doğması” hâline ek olarak “doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun 
engellilik durumunun saptanması” hâli de günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkının on iki 
ay olarak uygulanmasını gerektiren durumlar arasına alınmıştır. Bu şekilde, yalnızca doğumda oluşan 
engel durumlarının değil, sonradan oluşan engel durumlarının da (ilk on iki ay içerisinde, çocuğun, 
örneğin yüksek ateş, hastalık, kazalar yahut çeşitli sebeplerle engelli olması hâlleri) kapsama alınması 
suretiyle memur olarak çalışan engelli çocuk annelerine kolaylık sağlamak amaçlanmıştır.

Çerçeve 3’üncü maddede yapılan değişikliğe koşut olarak, Çerçeve 4’üncü maddede yapılan 
değişiklik ile, memurlara yirmi dört aya kadar aylıksız izin olanağı sunan evlat edinmelerde, çocuğun 
yaşı ile ilgili sınırlama (evlat edinilen çocuğun üç yaşını doldurmuş olması koşulu) kaldırılmış; böylece 
uygulamada doğması olası sorunların önlenmesi amaçlanmıştır.

Çerçeve 6’ncı maddede yapılan değişiklik ile, doğum yapan memur kadına günlük çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışma olanağı veren hüküm ile memur anne ve babaya çocuğun zorunlu 
ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarım zamanlı çalışma olanağı getiren 
hükümlerin yürürlüğü, maddenin yürürlük tarihi yerine 1/1/2015 tarihinden geçerli olacak şekilde 
yeniden yapılandırılmakta; böylece zamansal sınırlama ölçütü yönünden, söz konusu olanaklardan 
yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmektedir.

Tasarı’nın çerçeve 7, 10 ve 26’ncı maddeleri, Tasarı metninden çıkarılmıştır. Söz konusu 
maddelerden çerçeve 7’nci ve 10’uncu maddelere ilişkin olarak verilen aynı mahiyetteki metinden 
çıkarma önergelerinden bir grubu, “bu madde hükümlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda görüşülmekte olan 705 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan hükümler ile özdeş olmasını, dolayısıyla 
mükerrerliğin önlenmesi gerekliliğini” gerekçe olarak sunarken çerçeve 7’nci maddeye ilişkin aynı 
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mahiyetteki diğer metinden çıkarma önergesinin gerekçesinde ise “birçok memurun maaşının yoksulluk 
sınırının altında olduğu, eğitimin ve sağlığın aile bütçesine her geçen gün daha fazla yük getirdiği 
ve yaşam şartlarının giderek zorlaştığı günümüzde doğum yardımı ödeneğinin daha da artırılması 
gerekliliğine” işaret edilmektedir. Çerçeve 10’uncu maddeye ilişkin diğer önergenin gerekçesi ise 
şöyledir: “Hükümetin getirdiği önergede belirtilen kamusal hizmetleri yerine getirmekle sorumlu 
şahıs ve şirketlerin belediye aracılığı ile zararlarının karşılanması için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığından aktarılması düşünülen para doğru değildir. Çünkü bu şirketler belediye ile sözleşme 
yaparken zaten bu kamusal hizmetleri vereceğini bilerek sözleşme yapmaktadır. Belediyelerin ulaşım 
konusunda yaşlılara, engellilere ve gazilere yönelik yapması gereken kamusal hizmeti ekstra bir maddi 
yükümlülük olarak belirleyip para aktarması doğru değildir. Belediyelerle sözleşmesi bulunan bu tür 
şirketler rekabete kapalı olup tekel durumunda olmasından dolayı fazladan bir ayrıcalık tanınması 
doğru değildir.”

Çerçeve 9’uncu maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 8’inci madde) yapılan 
değişiklik, kadın işçilere doğum sonrası ödenmesi öngörülen yarım çalışma ödeneğinin artırılmasına 
yöneliktir. Değişiklikle, söz konusu ödeneğin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının 
%80’inden %100’üne çıkarılmaktadır.

Yeni ihdas edilen ve Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 9’uncu madde olarak yer alan 
madde ile, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek l’inci maddesi kapsamında istihdam hakkı 
verilenler arasına sivil terör mağdurlarının anne ve babaları da eklenmektedir.

Tasarı’nın çerçeve 1 l’inci maddesinde (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 10’uncu madde) 
yapılan değişiklikle, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulabileceği durumlar 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, askerlik hizmetinin ifası durumu, özel istihdam bürosu aracılığıyla 
geçici iş ilişkisinin kurulabileceği hâllerin kapsamı dışına çıkarılmakta; kadın işçinin seçimine bağlı 
olarak doğum sonrası yarı zamanlı çalışma veya ücretsiz izin kullandığı hâller ile kadın işçiler için ev 
hizmetleri kapsam dâhiline alınmaktadır.

Tasarıyı tali komisyon sıfatıyla görüşen Avrupa Birliği Uyum Komisyonunca, çerçeve 12’nci 
maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 11’inci madde) yer alan kısmi süreli çalışma 
imkânının, 2010/18/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifine uygun olarak hem anne hem de babaya 
sağlanması amacıyla yapılması önerilen değişiklik, Komisyonumuzca benimsenerek madde metni bu 
doğrultuda düzenlenmiştir.

Tasarının çerçeve 13’üncü maddesindeki (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 12’nci 
madde) değişiklik, Tasarı’nın çerçeve 3’üncü maddesinde memurlar için yapılan yeniden düzenlemenin 
işçiler için de geçerli kılınmasına yöneliktir. Bu bağlamda, birinci, ikinci ve sonraki doğumlar için 
sırasıyla altmış, yüz yirmi ve yüz seksen günlük yarı zamanlı çalışma süresi (çalışma süresinin yarısı 
kadar ücretsiz izin), her doğum için altı aya kadar olacak şekilde yeniden düzenlenmekte; evlat edinme 
için getirilen “üç yaş” ayrımı kaldırılmakta ve işçinin çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin 
ya da ücretsiz izin seçeneklerinden hangisini kullanacağı ile ilgili olarak işverenini bir ay önceden 
bilgilendirmesi hususu hükme bağlanmaktadır.

Çerçeve 16’ncı maddeye (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 15’inci madde) eklenen iki 
fıkra ile Tasarı’nın çerçeve 21 ve 22’nci maddelerindeki düzenlemeler, ilgisi nedeniyle bu madde 
metnine aktarılmaktadır.
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Çerçeve 17’nci maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 16’ncı madde) yapılan 
değişiklik, özel istihdam bürosunun kapanması ancak iş ilişkisinin devam etmesi durumunda, geçici 
işçi çalıştıran işverenle işçi arasında kurulacak iş sözleşmesinin niteliğini yeniden düzenlemeye yönelik 
olup bu sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak bağıtlanmasını zorunlu olmaktan çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Değişiklikle getirilen esnek düzene göre, söz konusu durumda, iş sözleşmesi belirli ya 
da belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kurulabilecektir.

Çerçeve 18’nci maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 17’nci madde), tali komisyon 
sıfatıyla Komisyonumuza raporunu ileten Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun önerisi kabul edilmiş; 
bu kapsamda çerçeve madde ile değiştirilmesi öngörülen 4904 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece aracılık 
faaliyeti gösteren özel istihdam bürolarınca,” ibaresi eklenerek 2008/104/EC sayılı Avrupa Birliği 
Direktifi’ne uygun olarak, aracılık faaliyeti yapan özel istihdam büroları hariç olmak üzere, bürolar 
tarafından geçici iş ilişkisi kapsamında herhangi bir ücret alınamayacağı hükme bağlanmıştır.

İş ve işçi bulma hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere Türkiye İş Kurumu tarafından 
uygulanacak idari para cezaları ile bu cezaların miktarı ve tahsil usulünün düzenlendiği çerçeve 19’uncu 
maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 18’inci madde) yapılan değişiklik ile idari para 
cezası verilecek haller Kurumun görev alanı ile uyumlu hale getirilmiş ve tahsil usulü de Sayıştay’ın 
önerisi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Tasarı’nın çerçeve 20, 21 ve 22’nci maddeleri, Tasarı metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelere 
ilişkin olarak verilen aynı mahiyetteki metinden çıkarma önergelerinden bir grubu “Tasarının çerçeve 
20, 21 ve 22’nci maddelerinde yer verilen düzenlemelerin ilgisi nedeniyle çerçeve 16 ncı maddeye 
(Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 15’inci madde) eklenmesi nedeniyle söz konusu maddelerin 
tasarıdan çıkarılması amacıyla düzenleme yapıldığını” gerekçe olarak sunarken aynı mahiyetteki 
diğer metinden çıkarma önergelerinden 20’nci madde için verilen önergenin gerekçesinde “Modern 
köle merkezlerine benzetilen özel istihdam bürolarının açılmaması amacıyla” önergelerin verildiği 
belirtilmiş; 21 ve 22’nci maddeler için verilen önergelerde ise “Özel istihdam bürolarının bağlantılı 
maddesi olan düzenlemelerin tasarı metninden çıkartılmasının amaçlandığı” gerekçesi sunulmuştur.

Yerel yönetimlerce 0-6 yaş grubundaki çocuklara bakım, gözetim ve eğitim hizmetleri verilmesini 
düzenleyen çerçeve 23’üncü maddede (Komisyonun kabul ettiği metinde çerçeve 19’uncu madde) 
yapılan değişiklik ile söz konusu hizmetlerin belli bir standarda kavuşturulması amacıyla, açılacak 
kurumların, açılış, işleyiş, program ve denetim işlerinin, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Tasarı oy çokluğuyla kabul edilerek alınan yetki doğrultusunda düzeltmeye tabi tutulmuştur. 
Redaksiyon kapsamında numaraları yeniden düzenlenen maddelerin; tasarı ve komisyon metnindeki 
yerlerini gösterir çizelge ekte sunulmuştur.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek 
üzere, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Kilis Milletvekili Fuat Karakuş ve Manisa Milletvekili 
Muzaffer Yurttaş, özel sözcü seçilmişlerdir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
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 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu İsmail Tamer
 Adana İstanbul Kayseri

 Katip Üye Üye

 Vural Kavuncu Salih Fırat Muhammed Murtaza Yetiş
 Kütahya Adıyaman Adıyaman

 Üye Üye Üye

 Ruhsar Demirel Ahmet Haldun Ertürk Mustafa Gökhan Gülşen
 Eskişehir İstanbul Kastamonu

 (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

 Fuat Karakuş Muzaffer Yurttaş Aytuğ Atıcı
 Kilis Manisa Mersin

   (Karşı oy yazımız ektedir)

 Üye Üye Üye

 Ali Öz Nurettin Demir Cemalettin Şimşek
 Mersin Muğla Samsun

 (İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye 

 Mehmet Emin Dindar İsmail Güneş 
 Şırnak Uşak 

  

  

  



‒ 81 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)



‒ 82 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)



‒ 83 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)



‒ 84 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)



‒ 85 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)



‒ 86 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 711)

	 Aytuğ	Atıcı	 Nurettin	Demir
	 Mersin	 Muğla
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	 Ruhsar	Demirel	 Cemalettin	Şimşek
	 Eskişehir	 Samsun
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI AMACIYLA 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 
başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklinde 
değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve 
gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine 
“İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 
“Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası şeklinde teselsül 
ettirilmiştir.
“Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise, doğumdan 
analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.”
“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile 
memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim 
edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun 
fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”

“F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde süt izni verilmeksizin ve 
çocuğun hayatta olması kaydıyla birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda 
ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer 
ay ilave edilir, çocuğun engelli doğması halinde her durumda bu süre oniki ay olarak uygulanır. Üç 
yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği 
tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili 
kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasına “analık izni süresinin bitiminden” 
ibaresinden sonra “veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden” ibaresi 
eklenmiş ve aynı maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile 
memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun fiilen teslim 
edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” 

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin 

(F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin 
bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin başlığı 
“Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklinde değiştirilmiş, 
maddenin birinci fıkrasında yer alan “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile 
okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “İstisna,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere  “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 
“Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının beşinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve maddeye (E) fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.
“Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise, doğumdan 
analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.”
“Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin 
münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 
sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği 
durumlarda da uygulanır.” 

“F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde süt izni verilmeksizin 
ve çocuğun hayatta olması kaydıyla her doğumda analık izni bitiminde başlamak üzere altı aya kadar 
günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir, 
çocuğun engelli doğması halinde veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun 
tespiti halinde her durumda bu süre on iki ay olarak uygulanır. Bir çocuğu evlat edinen memur da isteği 
üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. 
Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan “analık izni süresinin 
bitiminden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin 
süresinin bitiminden” ibaresi eklenmiş ve maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin 
münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten 
itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.”

MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin 

(F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin 
bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay 
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aybaşına kadar olan dönemde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin 
normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı 
çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla izleyen 
aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan 
memura, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her 
bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi, belli 
görevlere atanma veya terfi süreleri ve 68 inci maddenin (B) bendi uyarınca aranan süreler açısından bu 
şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bunların fiili çalışmaya bağlı 
ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu kapsamdaki memurun 
çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bu fıkra hükmünden, çocuğun ana ve babasının 
rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden daha önceki bir tarih 
olmamak kaydıyla, aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri 
halinde yararlanır. Bu hakkın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde yarım zamanlı 
çalışma sona erdirilir. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, 
kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 108 inci maddenin (B) fıkrası 

kapsamında aylıksız izin kullananlar da, kalan izin süreleri bakımından 36 ncı maddenin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmünden yararlandırılır.

104 üncü maddede yapılan değişiklikler ile ek 43 üncü madde hükümleri, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra gerçekleşen doğum, evlat edinme ve erken doğumlar hakkında uygulanır.”

MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi ile 
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 8- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“g) Ek 3 üncü madde kapsamındaki doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim 
giderlerinden,”

MADDE 9- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği
EK MADDE 3- Kadın işçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

verilen ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 
sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma 
ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde 
Fondan aylık olarak yapılır. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari 
ücretin brüt tutarının %80’i kadardır. Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına 
doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 
sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması 
ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum sonrası yarım 
çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre 
doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

başına kadar olan dönemde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin 
normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı 
çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla izleyen ay 
başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan 
memura, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her 
bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi, belli 
görevlere atanma veya terfi süreleri ve 68 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca aranan süreler açısından 
bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bunların fiili çalışmaya bağlı 
ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu kapsamdaki memurun 
çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bu fıkra hükmünden, çocuğun ana ve babasının 
rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden daha önceki bir tarih 
olmamak kaydıyla, aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri 
halinde yararlanır. Bu hakkın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde yarım zamanlı 
çalışma sona erdirilir. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, 
kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 108 inci maddenin (B) fıkrası 

kapsamında aylıksız izin kullananlar da, kalan izin süreleri bakımından 36 ncı maddenin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmünden yararlandırılır.

104 üncü maddede yapılan değişiklikler ile ek 43 üncü madde hükümleri, 1/1/2015 tarihi ve 
sonrasında gerçekleşen doğum, evlat edinme ve erken doğumlar hakkında uygulanır.”

MADDE 7- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“g) Ek 3 üncü madde kapsamındaki doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim 
giderlerinden,”

MADDE 8- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği
EK MADDE 3- Kadın işçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

verilen ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 
sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma 
ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde 
Fondan aylık olarak yapılır. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari 
ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum 
tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı 
Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve 
doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum sonrası yarım 
çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre 
doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. 
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Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçici işgöremezlik 
ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma 
ödeneği ödenmez. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni 
faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) 
bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum sonrası yarım 
çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. 5510 sayılı Kanun 
kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmaz ve bu kişiler 
için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Kurum ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 10- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal 
ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine 
sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, özel şahıs veya şirketlere ait olup belediyeler 
tarafından şehiriçi toplu taşıma hizmeti vermekle yetkilendirilen ve ilgili mevzuatına göre ayakta yolcu 
taşıyabilen her bir özel halk otobüsü ve özel deniz ulaşım aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her 
ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, 
bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya özel halk otobüsü ve özel deniz ulaşım aracının taşıma 
kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usulleri belirlemeye Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

MADDE 11- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa 7 nci maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi
MADDE 7/A- Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin 

verilen özel istihdam bürosunun, işçisini geçici olarak bir başka işverene yazılı devri ile kurulur. Geçici 
iş ilişkisi; askerlik hizmetinin ifası durumunda askerlik süresince, doğum, analık ve süt izni ile ücretsiz 
izin hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra tanınan kısmî süreli çalışma süresince, 
mevsimlik tarım işlerinde ise en fazla altı ay için kurulabilir.

Bu madde kapsamındaki hak ve yükümlülüklerde, 7 nci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları uygulanır. Sözleşmede yer alacak hususlar ile diğer hak ve yükümlülükler yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 12- 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının 

başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar bu maddeye göre kısmî süreli çalışma talebi karşılanır. Bu 
talep, geçerli fesih nedeni sayılamaz.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçici işgöremezlik 
ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma 
ödeneği ödenmez. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni 
faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) 
bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum sonrası yarım 
çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar, Fondan, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. 5510 sayılı 
Kanun kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmaz ve bu 
kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Kurum ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 9- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya 
çocuğu yoksa” ibaresinden sonra gelmek üzere “anne, baba veya” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 10- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi
MADDE 7/A- Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen 

özel istihdam bürosunun, işçisini geçici olarak bir başka işverene yazılı devri ile kurulur. Geçici iş ilişkisi; 
doğum, analık ve süt izni hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra tanınan kısmi süreli çalışma 
süresince, kadın işçinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yahut ücretsiz izin kullandığı hallerde ücretsiz 
izin süresince, kadın işçi için ev hizmetlerinde ve altı ay süre ile mevsimlik tarım işlerinde kurulabilir.

Bu madde kapsamındaki hak ve yükümlülüklerde, 7 nci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları uygulanır. Sözleşmede yer alacak hususlar ile diğer hak ve yükümlülükler yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 11- 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim 

çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerin kısmî süreli çalışma 
talebi karşılanır. Bu talep, geçerli fesih nedeni sayılamaz.”
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MADDE 13- 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, 
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, maddenin mevcut beşinci fıkrasına 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler 
babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene 
çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılır.”

“Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun 
bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış 
gün, ikinci doğumda yüzyirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüzseksen gün süreyle haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun 
engelli doğması halinde bu süre üçyüzaltmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan 
süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.”
“Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene 
verilir.”

“Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her 
türlü işçi için uygulanır.”

MADDE 14- 4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“5 inci ve 7 nci maddelerde” ibaresi “5 inci, 7 nci ve 7/A maddelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için 
uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere 
Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan büroları,”

MADDE 16- 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi 
ve denetimi

MADDE 17- Aşağıdaki şartlar dâhilinde aracılık faaliyetine izin verilir:
a) Aracılık faaliyeti gerçek kişi tarafından yapılacaksa Türk vatandaşı olması,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; Türk Ceza Kanununun 

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamaları,

c) İş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde nitelikli uzman personel, teknik 
donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları,

d) Ticaret veya esnaf sicil kaydı ile vergi numarasını Kuruma ibraz etmeleri,
e) Kurumca belirlenen masraf karşılığını ödemeleri,
f) Kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının yirmibeş katına denk gelen miktarda 

teminat verilmiş olması.
Özel istihdam büroları, birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmek kaydıyla şube açabilirler 

veya sistem ve markasını kullandırabilirler. Şube açılması halinde birinci fıkranın (f) bendi uygulanmaz.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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MADDE 12- 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, 
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, maddenin mevcut beşinci fıkrasına 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler 
babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene 
çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılır.”

“Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi, 
evlat edinme hâlinde ise eşlerden biri veya evlat edinen altı aya kadar ücretsiz izin yahut her doğumda 
altı aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilir. Bu izinlerden hangisini 
kullanacağını izin talebinde bulunan belirler ve iznin kullanılacağı tarihten bir ay önce yazılı olarak 
işverene bildirir.” 
“Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene 
verilir.”

“Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her 
türlü işçi için uygulanır.”

MADDE 13- 4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“5 inci ve 7 nci maddelerde” ibaresi “5 inci, 7 nci ve 7/A maddelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir. 

“Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için 
uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere 
Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan büroları,” 

MADDE 15- 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi 
ve denetimi

MADDE 17- Aşağıdaki şartlar dâhilinde aracılık faaliyetine izin verilir: 
a) Aracılık faaliyeti gerçek kişi tarafından yapılacaksa Türk vatandaşı olması, 
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; Türk Ceza Kanununun 

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamaları,

c) İş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde nitelikli uzman personel, teknik 
donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, 

d) Ticaret veya esnaf sicil kaydı ile vergi numarasını Kuruma ibraz etmeleri,
e) Kurumca belirlenen masraf karşılığını ödemeleri,
f) Kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının yirmi beş katına denk gelen miktarda 

teminat verilmiş olması. 
Özel istihdam büroları, birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmek kaydıyla şube açabilirler 

veya sistem ve markasını kullandırabilirler. Şube açılması halinde birinci fıkranın (f) bendi uygulanmaz.
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Özel istihdam bürolarının nitelikli uzman personel, teknik donanım ve işyeri yeterliliklerine ilişkin 
hususlar, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Özel istihdam büroları, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar, işgücü piyasası ile istihdam 
ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi 
halinde geçici iş ilişkisi kurabilir. Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarında aracılık 
faaliyeti yapamazlar ve geçici iş ilişkisi kuramazlar.

Kurum tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar 
sonucunda bu faaliyetten yararlananları işe yerleştirmek üzere Kurumla sözleşme yapan yükleniciler, 
bu programları başarıyla tamamlayanlarla sınırlı kalmak kaydıyla sözleşme çerçevesinde iş ve işçi 
bulmaya aracılık yapabilir.

Kurumdan izin almaksızın, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda 
yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim 
araçları ve benzeri yayın araçları ile iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz ve geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Basın ve yayın kuruluşları ile diğer bilgi iletişim araçları vasıtasıyla Kurumdan izin almadan iş ve 
işçi bulmaya aracılık ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gösteren kişilere ait reklam ve ilanların yayını 
yapılamaz.

Özel istihdam bürolarının yurtdışına işçi göndermesi halinde, işçilerin yurtdışı hizmet akitlerinin 
Kuruma onaylatılması zorunludur.

Başvuru tarihinden önceki üç yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren Kuruma kayıtlı özel 
istihdam bürolarına;

a) Kurumca yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş olması,
b) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere Kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının 

ikiyüz katına denk gelen miktarda teminat verilmiş olması,
c) Kurum alacağının ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya vergi dairesine 

olan borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
48 inci maddesine göre tecil edilmiş, taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yeniden 
yapılandırılmış olması ve bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,

d) Özel istihdam bürosunun, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş, taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 
yeniden yapılandırılmış olması ve bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi, 

kaydıyla Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir.
Teminat miktarı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete göre yeniden 

hesaplanarak artırılır. Özel istihdam büroları Şubat ayı sonuna kadar teminat miktarını tamamlamak ya 
da ek teminat vermek zorundadır.

Özel istihdam bürosunun kendi isteği ile aracılık faaliyetine veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 
kapsamındaki faaliyetine son vermesi halinde teminat, varsa vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Kurum alacaklarının ödenmiş olduğunun belgelenmesi şartıyla özel istihdam bürosunun talebi üzerine 
iade edilir. Ancak ödenmemiş alacakların bulunması halinde, iade işlemi alacaklar mahsup edildikten 
sonra yapılır.

Özel istihdam bürosunun aracılık faaliyeti veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptal edilmesi 
halinde dokuzuncu fıkranın (b) bendine göre alınan teminat, varsa vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik 
Kurumunun özel istihdam bürosundan olan alacakları ile işçinin alacakları ödendikten sonra Kuruma 
gelir kaydedilir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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Özel istihdam bürolarının nitelikli uzman personel, teknik donanım ve işyeri yeterliliklerine ilişkin 
hususlar, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Özel istihdam büroları, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar, işgücü piyasası ile istihdam 
ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi 
halinde geçici iş ilişkisi kurabilir. Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarında aracılık 
faaliyeti yapamazlar ve geçici iş ilişkisi kuramaz.  

Kurum tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar 
sonucunda bu faaliyetten yararlananları işe yerleştirmek üzere Kurumla sözleşme yapan yükleniciler, 
bu programları başarıyla tamamlayanlarla sınırlı kalmak kaydıyla sözleşme çerçevesinde iş ve işçi 
bulmaya aracılık yapabilir.

Kurumdan izin almaksızın, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda 
yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim 
araçları ve benzeri yayın araçları ile iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz ve geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Basın ve yayın kuruluşları ile diğer bilgi iletişim araçları vasıtasıyla Kurumdan izin almadan iş ve 
işçi bulmaya aracılık ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gösteren kişilere ait reklam ve ilanların yayını 
yapılamaz.

Özel istihdam bürolarının yurt dışına işçi göndermesi halinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin 
Kuruma onaylatılması zorunludur.

Başvuru tarihinden önceki üç yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren Kuruma kayıtlı özel 
istihdam bürolarına;

a) Kurumca yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş olması,
b) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere Kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının 

iki yüz katına denk gelen miktarda teminat verilmiş olması, 
c) Kurum alacağının ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya vergi dairesine 

olan borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
48 inci maddesine göre tecil edilmiş, taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yeniden 
yapılandırılmış olması ve bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,

d) Özel istihdam bürosunun, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş, taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 
yeniden yapılandırılmış olması ve bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,

kaydıyla Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir. 
Teminat miktarı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete göre yeniden 

hesaplanarak artırılır. Özel istihdam büroları Şubat ayı sonuna kadar teminat miktarını tamamlamak ya 
da ek teminat vermek zorundadır.

Özel istihdam bürosunun kendi isteği ile aracılık faaliyetine veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisi 
kapsamındaki faaliyetine son vermesi halinde teminat, varsa vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Kurum alacaklarının ödenmiş olduğunun belgelenmesi şartıyla özel istihdam bürosunun talebi üzerine 
iade edilir. Ancak ödenmemiş alacakların bulunması halinde, iade işlemi alacaklar mahsup edildikten 
sonra yapılır.

Özel istihdam bürosunun aracılık faaliyeti veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptal edilmesi 
halinde dokuzuncu fıkranın (b) bendine göre alınan teminat, varsa vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik 
Kurumunun özel istihdam bürosundan olan alacakları ile işçinin alacakları ödendikten sonra Kuruma 
gelir kaydedilir.
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Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik inceleme, kontrol, denetim 
ve teftiş, kurumlarının görev alanlarına giren konularla sınırlı olmak üzere; iş müfettişleri ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevli memurları tarafından yapılır. Bu durumda özel 
istihdam büroları, istenilen her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, 
kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Özel istihdam bürolarında yapılacak inceleme, kontrol, 
denetim ve teftişe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 17- 4904 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Özel istihdam bürosu izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali ve kararlara karşı itiraz
MADDE 18- Kurumca verilen özel istihdam bürosu izni;
a) İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması,
b) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine 

aykırı davranılması,
c) İş ilişkisinde 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesine aykırı 

davranılması,
d) Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi,
e) Yönetmelikle istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan doğrudan ya da dolaylı 

olarak ücret alınması veya menfaat sağlanması,
f) İş arayanlara veya açık işlere ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla 

toplanması ve/veya kullanılması,
g) İstenen bilgi veya belgelerin Kurumca belirlenen süre içerisinde verilmemesi,
h) Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişiler hakkında aracılık faaliyeti yapılması,
ı) Yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılmaması,
i) 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında sayılan geçersiz anlaşmaların herhangi birinin yapılmış 

olması,
durumlarında iptal edilir.
Kurumca verilen özel istihdam bürosu izni, birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen 

durumların tespiti halinde derhal; diğer bentlerde sayılan durumlarda ise son fiilin tespit tarihinden 
geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi 
halinde iptal edilir ve üç yıl süre ile izin verilmez.

Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi;
a) Özel istihdam bürosu izninin iptal edilmesi,
b) Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişiler hakkında geçici işçi temini sözleşmesi 

düzenlendiğinin tespit edilmesi,
c) Çalışan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine 

uygun olarak ödenmemesi,
d) Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile belirlenen ücretin altında 

ödenmesi veya süresinde ödenmemesi,

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik inceleme, kontrol, denetim 
ve teftiş, kurumlarının görev alanlarına giren konularla sınırlı olmak üzere; iş müfettişleri ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevli memurları tarafından yapılır. Bu durumda özel 
istihdam büroları, istenilen her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, 
kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Özel istihdam bürolarında yapılacak inceleme, kontrol, 
denetim ve teftişe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin alan özel istihdam büroları faaliyetlerine devam 
eder. Geçici iş ilişkisi yetkisi için yapılacak taleplerde ilk izin tarihleri dikkate alınır.

Özel istihdam büroları hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 4857 sayılı Kanun ile 
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 4904 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

 “Özel istihdam bürosu izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali ve kararlara karşı itiraz 
MADDE 18- Kurumca verilen özel istihdam bürosu izni;
a) İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması,
b) 6098 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine aykırı davranılması, 
c) İş ilişkisinde 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesine aykırı 

davranılması,
d) Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi, 
e) Yönetmelikle istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan doğrudan ya da dolaylı 

olarak ücret alınması veya menfaat sağlanması, 
f) İş arayanlara veya açık işlere ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla 

toplanması ve/veya kullanılması,
g) İstenen bilgi veya belgelerin Kurumca belirlenen süre içerisinde verilmemesi,
h) Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişiler hakkında aracılık faaliyeti yapılması,
ı) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılmaması,
i) 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında sayılan geçersiz anlaşmaların herhangi birinin yapılmış 

olması,
durumlarında iptal edilir. 
Kurumca verilen özel istihdam bürosu izni, birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen 

durumların tespiti halinde derhâl; diğer bentlerde sayılan durumlarda ise son fiilin tespit tarihinden 
geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi 
halinde iptal edilir ve üç yıl süre ile izin verilmez.

Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi;
a) Özel istihdam bürosu izninin iptal edilmesi,
b) Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişiler hakkında geçici işçi temini sözleşmesi 

düzenlendiğinin tespit edilmesi,
c) Çalışan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine 

uygun olarak ödenmemesi,
d) Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile belirlenen ücretin altında 

ödenmesi veya süresinde ödenmemesi,
e) Yazılı sözleşme yapma şartına uyulmaması,
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e) Yazılı sözleşme yapma şartına uyulmaması,
f) Geçici iş ilişkisine yönelik 4857 sayılı Kanunun 7/A maddesinde belirtilen sürelere uyulmaması, 
durumlarında iptal edilir.
Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi üçüncü fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan 

hallerde derhal; diğer bentlerinde sayılan hallerde ise son fiilin tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık 
süre içinde aynı veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde iptal edilir ve 
üç yıl süre ile izin verilmez.

Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve Kuruma karşı olan yükümlülüklerinden 
birlikte sorumludur. Şubeler için birinci ve ikinci fıkra kapsamında uygulanan yaptırımlar, özel istihdam 
bürolarının aracılık faaliyeti izni ile geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptalinde dikkate alınır.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde; bu Kanun kapsamında yapılmış ve devam eden 
sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar devam edilir. 
Ancak, özel istihdam bürosu bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya geçici işçi sağlama 
sözleşmesini uzatma yetkisini kullanamaz. Herhangi bir nedenle özel istihdam bürosunun kapanması 
halinde ise geçici işçi çalıştıran işverene bu durumun tebliğ edilmesi ile geçici iş ilişkisi sona erer. 
İş ilişkisinin devam etmesi durumunda, geçici işçi çalıştıran işverenle işçi arasında belirsiz süreli iş 
sözleşmesi kurulmuş olur. Geçici işçinin iş ilişkisinden kaynaklanan alacakları, 17 nci maddesinin 
9 uncu fıkrasının (b) bendine göre alınan teminattan Kurumca öncelikli olarak ödenir.

Özel istihdam bürosu, özel istihdam bürosu izni ile geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi veya bu 
iznin ve yetkinin iptali kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma 
itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur ve altmış gün içinde sonuçlandırılır. İtirazı reddedilenler onbeş gün 
içerisinde yetkili iş mahkemesinde dava açabilirler. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı 
yoluna başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.”

MADDE 18- 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri
MADDE 19- Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı olarak 

işverenden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan 
işçilerden her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlanamaz ve hizmet bedeli alınamaz. Ancak, 
yönetmelikle istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için hizmet bedeli alınmasına izin verilebilir.

Geçici iş ilişkisinde, işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu, iş sözleşmesinde 
yer alan ücretten az olmamak kaydıyla, özel istihdam bürosu işçisine, geçici işçi çalıştıran işverenin 
aynı kıdeme haiz emsal işçisinin aldığı ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkakı geçici çalıştığı 
dönemle sınırlı olarak ödemek zorundadır.

Özel istihdam bürosu işçisine ilişkin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı Kanundan doğan yükümlülükler özel istihdam bürosu tarafından 
yerine getirilir.

Özel istihdam bürosu, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler, işe 
yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri elektronik ortamda Kuruma 
bildirmekle ve uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri talebi üzerine Kuruma 
vermekle yükümlüdür.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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f) Geçici iş ilişkisine yönelik 4857 sayılı Kanunun 7/A maddesinde belirtilen sürelere uyulmaması,
durumlarında iptal edilir. 
Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi üçüncü fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan 

hallerde derhal; diğer bentlerinde sayılan hallerde ise son fiilin tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık 
süre içinde aynı veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde iptal edilir ve 
üç yıl süre ile izin verilmez.

Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve Kuruma karşı olan yükümlülüklerinden 
birlikte sorumludur. Şubeler için birinci ve ikinci fıkra kapsamında uygulanan yaptırımlar, özel istihdam 
bürolarının aracılık faaliyeti izni ile geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptalinde dikkate alınır.  

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde; bu Kanun kapsamında yapılmış ve devam eden 
sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar devam edilir. Ancak, 
özel istihdam bürosu bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya geçici işçi sağlama sözleşmesini 
uzatma yetkisini kullanamaz. Herhangi bir nedenle özel istihdam bürosunun kapanması halinde ise 
geçici işçi çalıştıran işverene bu durumun tebliğ edilmesi ile geçici iş ilişkisi sona erer. İş ilişkisinin 
devam etmesi durumunda, geçici işçi çalıştıran işverenle işçi arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur. 
Geçici işçinin iş ilişkisinden kaynaklanan alacakları, 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendine 
göre alınan teminattan Kurumca öncelikli olarak ödenir.

 Özel istihdam bürosu, özel istihdam bürosu izni ile geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi veya bu 
iznin ve yetkinin iptali kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma 
itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur ve altmış gün içinde sonuçlandırılır. İtirazı reddedilenler on beş 
gün içerisinde yetkili iş mahkemesinde dava açabilirler. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin 
yargı yoluna başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.”

MADDE 17- 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Özel istihdam bürolarının hak ve yükümlülükleri 
MADDE 19- Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı olarak 

işverenden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan 
işçilerden her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlanamaz ve hizmet bedeli alınamaz. Ancak, 
sadece aracılık faaliyeti gösteren özel istihdam bürolarınca, yönetmelikle istisna tutulan meslekler ve 
pozisyonlar için hizmet bedeli alınmasına izin verilebilir.

Geçici iş ilişkisinde, işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu, iş sözleşmesinde 
yer alan ücretten az olmamak kaydıyla, özel istihdam bürosu işçisine, geçici işçi çalıştıran işverenin 
aynı kıdemi haiz emsal işçisinin aldığı ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkakı geçici çalıştığı 
dönemle sınırlı olarak ödemek zorundadır.

Özel istihdam bürosu işçisine ilişkin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı Kanundan doğan yükümlülükler özel istihdam bürosu tarafından 
yerine getirilir. 

Özel istihdam bürosu, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler, işe 
yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri elektronik ortamda Kuruma 
bildirmekle ve uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri talebi üzerine Kuruma 
vermekle yükümlüdür. 
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Özel istihdam bürosu, iş ve işçi bulmaya aracılık için derlediği verileri bu amaçlar dışında 
kullanamaz.

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla bedel alınması 

konusunda anlaşma yapmaları veya onlardan herhangi bir şekilde menfaat sağlamaları halinde özel 
istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,

b) İşçinin sigortasız çalışması, sendikaya üye olması veya olmaması ya da asgari ücretin altında 
ücret ödenmesi şartlarını taşıyan anlaşmalar,

c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından 
veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar,

geçersizdir.”
MADDE 19- 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
a) Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere onbeşbin 

Türk Lirası; fiilin her bir tekrarında otuz bin Türk Lirası,
b) Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici işçi sağlama sözleşmesi 

düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler ile geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı yirmibin Türk Lirası, 
fiilin her bir tekrarında kırkbin Türk Lirası,

c) İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere onbeşbin Türk 
Lirası,

d) Kurumdan izin almadan faaliyet gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi 
götürmek isteyen firmalara ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını, 5187 sayılı Kanunda yazılı araçlarla 
ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri 
yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere sekizbin Türk Lirası,

e) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma 
izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan veya geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel 
kişiler ile geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı ellibin Türk Lirası,

f) İş arayanlardan ücret veya menfaat sağlanması hariç, 19 uncu maddede yer alan yükümlülüklere 
aykırı davranan özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı beşbin Türk Lirası,

g) Kuruma onaylatılmayan her bir yurtdışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 
beşyüz Türk Lirası,

h) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli 
olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren Kurumca belirlenen süre dahilinde ibraz 
etmeyenlere üçbin Türk Lirası,

ı) Ek teminatı vermeyen özel istihdam bürolarına bin Türk Lirası,
idari para cezası verilir.
Kurum tarafından bu Kanun ve diğer kanunlara göre verilen idari para cezaları, 9/6/1932 tarihli ve 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre Kurumca tahsil edilir ve bütçesine gelir kaydedilir. 
İdari para cezalarına kanuni ödeme tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanır.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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Özel istihdam bürosu, iş ve işçi bulmaya aracılık için derlediği verileri bu amaçlar dışında 
kullanamaz. 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla bedel alınması 

konusunda anlaşma yapmaları veya onlardan herhangi bir şekilde menfaat sağlamaları halinde özel 
istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,

b) İşçinin sigortasız çalışması, sendikaya üye olması veya olmaması ya da asgari ücretin altında 
ücret ödenmesi şartlarını taşıyan anlaşmalar,

c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından 
veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar,

geçersizdir.”
MADDE 18- 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
a) Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere yirmi bin 

Türk lirası,
b) Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen 

gerçek veya tüzel kişilere elli bin Türk lirası,
c) İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere yirmi bin Türk lirası,
d) 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen 

özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı beş bin Türk lirası,
e) Ek teminatı vermeyen özel istihdam bürolarına bin Türk lirası,
f) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma 

izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan veya geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel 
kişilere yüz bin Türk lirası, geçici işçi çalıştıran işverene ise yirmi bin Türk lirası,

g) Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin 
almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma 
ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayı üç bin Türk lirası,

h) Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren 
gerçek ve tüzel kişilere elli bin Türk lirası, Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için 
işverenlere ve özel istihdam bürolarına bin Türk lirası,

i) Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere beş 
bin Türk lirası,

j) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli 
olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren Kurumca belirlenen süre dâhilinde ibraz 
etmeyenlere üç bin Türk lirası,

k) Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel 
istihdam bürolarına yirmi bin Türk lirası,

l) İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla 
kullanan özel istihdam bürolarına elli bin Türk lirası,

m) Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde 
bulunanlara on bin Türk lirası,

n) Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen 
tarım aracılarına her bir işçi için beş yüz Türk lirası,
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MADDE 20- 4904 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“i) Özel istihdam bürolarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar,”
MADDE 21- 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Özel istihdam büroları hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 

4857 sayılı Kanun ile 6098 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 22- 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce izin alan özel istihdam büroları faaliyetlerine devam eder. Geçici iş ilişkisi yetkisi için 
yapılacak taleplerde ilk izin tarihleri dikkate alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 20 nci madde gereğince Kurum tarafından verilmiş 
idari para cezaları geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 23- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “kadınlar ve çocuklar için konukevleri” 
ibareleri “kadınlar ve çocukları için konukevleri, çocuklar için kreş ve gündüz bakımevleri” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 24- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, 
doğum veya evlatlık edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından 
yararlanarak aylıkları yarım ödenenlerin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları; peşin ödenen 
aylığının ilgili olduğu dönem için tam olarak, izleyen aybaşından itibaren ise yarım olarak hesaplanır 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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o) Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi 
için yirmi bin Türk lirası, geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için on 
bin Türk lirası,

p) Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım 
ilanını Kuruma göndermeyenlere, her bir işçi için bin Türk lirası,

r) Kurumca onaylanmayan veya onaylandığı hâlde başvuru süresi sona eren açık iş ilanlarının 
yayımlanması hâlinde, her bir ilan için beş bin Türk lirası,

s) Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki 
almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere elli bin Türk lirası

idari para cezası verilir.
Bu Kanun ve diğer kanunlara göre Kurum ile Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri tarafından 

verilmesi öngörülen idari para cezaları, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine 
göre Kurumca tahsil edilir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde ödenmeyen idari para cezaları, bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faizi ile birlikte tahsil 
edilir. Kanun yoluna başvurulması, idari para cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz. İdari para 
cezaları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 19- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “kadınlar ve çocuklar için konukevleri” 
ibareleri “kadınlar ve çocukları için konukevleri, çocuklar için kreş ve gündüz bakımevleri” şeklinde 
değiştirilmiş ve bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Çocuklar için açılacak kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve işletme esas ve usulleri, İçişleri 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca üç ay içerisinde birlikte 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 20- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, 
doğum veya evlatlık edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından 
yararlanarak aylıkları yarım ödenenlerin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları; peşin ödenen 
aylığının ilgili olduğu dönem için tam olarak, izleyen ay başından itibaren ise yarım olarak hesaplanır 
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ve peşin aylığın ilişkili olduğu ayın yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primi veya 
emekli keseneği, sigortalı ve işveren paylarının yarısı, genel sağlık sigortası primi hariç kurumunca 
ilgili sigortalıya borç çıkarılır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen aybaşından 
itibaren ise, normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya 
da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenir. 
Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik 
yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı 
üzerinden ödenir. Bu kapsamdaki sigortalılardan aylıklarını peşin olarak almayanlar, yarım zamanlı olarak 
çalışmaya başladıkları gün ile aybaşına kadar olan dönem açısından yukarıdaki haklardan yararlandırılır. 
Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım 
zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan ilgili mevzuatına göre yarım 
zamanlı çalışma hakkından yararlanarak yarım aylık almak suretiyle çalışanların eksik çalışılan süreleri, 
kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanların 41 inci 
maddede belirtilen esaslara göre, haklarında mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulananların ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar 
üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

Bu Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu 
maddenin ise ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili 
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanır.

Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler 
açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.”

MADDE 25- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “,özel kreş 
ve gündüz bakımevleri” ibaresi eklenmiş, aynı bendin parantez içi hükmünde yer alan “okulların” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Doğum yardımı
EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına, doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, 

üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya 
babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu 
hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus 
kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 
karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş 
sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle 
işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak 
ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye 
göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
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ve peşin aylığın ilişkili olduğu ayın yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primi veya 
emekli keseneği, sigortalı ve işveren paylarının yarısı, genel sağlık sigortası primi hariç kurumunca 
ilgili sigortalıya borç çıkarılır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından 
itibaren ise, normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya 
da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenir. 
Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik 
yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı 
üzerinden ödenir. Bu kapsamdaki sigortalılardan aylıklarını peşin olarak almayanlar, yarım zamanlı olarak 
çalışmaya başladıkları gün ile aybaşına kadar olan dönem açısından yukarıdaki haklardan yararlandırılır. 
Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım 
zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan ilgili mevzuatına göre yarım 
zamanlı çalışma hakkından yararlanarak yarım aylık almak suretiyle çalışanların eksik çalışılan süreleri, 
kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanların 41 
inci maddede belirtilen esaslara göre, haklarında mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulananların ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar 
üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

Bu Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu 
maddenin ise ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili 
hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanır. 

Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler 
açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.”         

MADDE 21- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel kreş ve 
gündüz bakımevleri” ibaresi, bendin parantez içi hükmünde yer alan “okulların” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir.
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(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka 
bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına 
girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.

(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum 
yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet 
verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar 
geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, 
haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içerisinde ödeme 
yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine 
göre takip ve tahsil edilir.

(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 
görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 27- Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan değişiklik ile 25 inci 

maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilk defa faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançlarına 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

	 Ahmet	Davutoğlu
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
	 B.	Arınç	 A.	Babacan	 Y.	Akdoğan
 Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
	 N.	Kurtulmuş	 B.	Bozdağ	 A.	İslam
 Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
 V.	Bozkır	 F.	Işık	 F.	Çelik
 Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı    Ekonomi Bakanı 
	 İ.	Güllüce	 M.	Çavuşoğlu	 N.	Zeybekci
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
	 T.	Yıldız	 A.	Ç.	Kılıç	 M.	M.	Eker
  Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
	 N.	Canikli	 E.	Ala	 C.	Yılmaz
 Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
	 Ö.	Çelik	 M.	Şimşek	 N.	Avcı
 Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
	 İ.	Yılmaz	 V.	Eroğlu	 M.	Müezzinoğlu
  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
  L.	Elvan
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MADDE 22- Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan değişiklik ile 21 inci 

maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilk defa faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançlarına 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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