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I. — GEÇEN TU 

Birinci Oturum 

Milli Güvenlik (Konseyinin 19.9.1980 tarihli 1 nci 
Birleşimimin kapalı yapılan 3 noü Oturumuna ait 
tutanakların, İçtüzüğün 14 ncü maddesine göre yayım
lanması hakkındaki Orgeneral Nurettin Ersin'in öner
gesi kabul edildi. 

Yüksek Askeri Şûranın 'Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanuna bir geçici madde eklenmesi ve 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sı hakkında (2/110) (S. Sayısı: 22) ve 

4 ıOcak 1961 günlü ve 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 'bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ıhakkında (2/11) (S. Sayısı : 23) kanun 
teklifleri de kaJbul olundu. 

Oturuma saat 15.40'ta son verildi. 

/. — 854 sayılı Deniz İs Kanununun 4.7.1975 Ta
rihli 1926 sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 51 inci Maddecine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkmda Kânun Tasarısı ve İhtisas Komisyo
nu Raporu. (1112) (S. Sayısı : 24 ve 24'e 1 nci ıe\k) !(7) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasındaki 854 
sayılı Deniz îş Kanunumun 4 Temmuz 1975 tarihli 
ve 1926 sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin 

(1) 24 ve 24'e 1 nci Ek S. Sayılı Basma yazılar tu
tanağa eklidir. 
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VNAK ÖZETt 

İkinci Oturum 
(Hükümet tarafından sunulan ve doğrudan günde

me alınan : 
854 sayılı Deniz iş Kanununun değişik 20 nci 

maddesinin değiştirilmesi ıhakkında (1/12) (S. Sayı
sı : 24) ve 

4.7.1975 tarihli ve 1927 sayılı Kanunun 6 nci, 
1475 sayılı Kanunun değişik 14 ncü maddeleriyle 
193 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin değişik 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/U3) (S. Sayısı : 
25) kanun tasarılarının, komisyonda incelendikten 
sonra gelecek birleşimde görüşülmeleri kabul edildi. 

17 Ekim 1980 Cuma günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.53'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral, 
Milli Güvenlik Konseyi 
Gene! Sekreteri 

Değiştirilmesi ve 51 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi HakikınkUaki Kanun Tasarısı geçen birleşim gün
deminde 24 sıra sayısı ile yer almıştı. Görüşmelerine 
geçildiğinde, Konseyimiz, tasarının İhtisas Komis
yonunda incelenmesi .gereğini duyduğundan, Komis
yona havale etmişti. İhtisas Komisyonunun tasarı 
ha'kkında'ki raporu 24*e 1 nıci ek sıra sayısı ile 'basıl
mış ve sayın üyelerimize dağıtılmıştır. 

'Bu (konudaki İhtisas Komisyonu ve Bakanlık tem
silcileri yerlerini aldılar. 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

'BAŞKAN •: 'Orgenerali Kenan EVREN ((Devlet (Bakkam, Gertelfcınimaıy ve M » Güvendik Konseyi! Başflcaraı 
ÜYELİER ': Ojfceneıial (Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MÜlj Güvenlik Konseyi Üyesli) 

OtaaminaH Nejat TÜMER ^Dz. K. K. ve MOGJi Güvenlik Konseyi! Üyesli) 
Orgeneral Sedat CELA'SUN (J. Gn. K. ve MM Güvenlik Komseyli Üyesü) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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Şimdi bu kanun tasarısı üzerinde İhtisas Komis
yonunun raporunu okutuyorum: 

Mili Güvenlik Konseyi 'Başkanlığına 
Milli Güvenlik Konseyimin 9 ncu birleşiminde Ko

misyonumuza ha'vale edilen «854 sayılı Demiz İş Kanu
nunun değişik 20 nci maddesinin değiştiriimesli hak
kında Kanun Tasarısı» üzerinde yapılan görüşmeler
de; 

1 nci madde aynen benimsenirniş, ancak, geçici 
madde olarak eklenen husus '«854 sayılı Deniz îş Ka
nununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi ve Ibir ge
çici madde eklenmesi hakkındaki 1926 sayılı Kanun» 
da mevcut olması ve halen yürürlükte bulunması ne
deniyle madde metninden çıkarılması uygun görül
müştür. 

Tasarının 2 nci maddesi, 8'54 sayılı Deniz İş Kanu
nunun sistematiğini korumak ve 1475 sayılı Kanunda 
yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla, bir 
çerçeve madde altında, 854 sayılı Kanunun ceza hü
kümlerine ilişkin 51 nci maddesine bir fıkra olarak 
eklenmesi uygun görülmüş ve madde metninin anlamı 
değiştirilmeden buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 
ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Rapo'rumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına 
arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Talât 'SARGIN 

Pers. Kd. Alb. 
Üyd 

Fazı* KİAYNAKlDEMtR 

Üye 
Erberk töNAM 

Dz. Öğ. Yb. 
Üye 

Kâzım ÖZTÜIRİK 
Hv. Pers. Bnb, M. G. K. Yasama Sekreteri 

Üye Üye 
Mehmet F. ÖKTFJN Murat ÜLGEN 

Maliye Bakanlığı Gelirler 'Maliye Bakanlığı 
Gn. Md, Başyardımcısı ıBütçe Gn. Md. 

Üye" Üye 
Rüştü AILTAY Tuğrul' AĞAR 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bakanlığı 

ıBaşmüşaiviri Araştırına ve Planlama 
Kurulu Başkanı 

Üye 
Doğan ŞÎŞLÎ 

Millet Meclisi Kanunlar 
Müdür Yrd. 

BASKAlN — Efendim, bu tasarının tümü üzerin
de İhtisas Komisyonunun açıklaması olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ((İhtisas Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Yok. 
MALİYE BAKANI jKAYA ERDEM — Yok. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler efendim... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun 4.7.1975 Tarihli 1926 
Sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin Değiştiril

mesi ve 51 nci 'Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 
4.7.1975 tarihli ve 1926 sayılı Kanunla değiştirilen 
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem Tazminatı *.< 
Madde 20. — Bu Kanuna tabi gemi adamlarının 

hizmet akitlerinin, 
1. İşveren tarafından bu Kanunun 14 ncü mad

desinin 1 nci bendinde gösterilen sebepler dışında, 

'2. Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 ncü 
maddesinin II nci ve III ncü bentleri uyarınca, 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 
4. 'Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve

ya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük ay
lığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla, 

Feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya 14 
ncü maddenin 4 ncü bendi sebebiyle son bulması hal
lerinde gemi adamının işe başladığı tarihten itibaren 
hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 
işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında 
kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için 
de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin de
vam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma
sına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik 
gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözö-
nüne alınarak hesaplanır. Geminin devir veya intika
li yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir 
işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde 
gemi adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hiz
met akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesapla
nır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren geminin dev
ri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde i§-
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lemis 'kıdem tazminatlarından her iki işveren sorum
ludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorum
lulukları gemi adamını çalıştırdıkları sürelerle ve de
vir esnasındaki gemi adamının aldığı ücret seviyesiyle 
sınırlıdır. 

IBu 'Kanunun neşrinden evvel işyeri devrolmuş ve
ya herhangi 'bir suretle el değiştirmişse devir mukave
lesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazmi
natlarından yeni işveren sorumludur. 

Gemi adamının birinci bendin 4 ncü fıkrası hük
münden faydalanabilmesi için aylık veya toptan öde
meye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık 
bağlanması veya toptan ödeme yapılma'sı için yaşlılık 
sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya 
sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. 
Gemi adamının ölümü halinde bu gart aranmaz. 

TC Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olarak sadece ayn* ya da değişik kamu kuruluş
larında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi sure
tiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya 
malullük aylığına ya da toptan .ödemeye hak kaza
nan gemi adamına, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği 
hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuru
luşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi ada
mının hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kı
dem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde so
na ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem taz
minatının hesabında dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın TC Emekli Sandığına tabi 
olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek 
miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç ta
rihinde TC Emekli Sandığı Kanununun yürürlükte
ki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngö
rülen miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi ge
nel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem 
tazminatı veya ikramiye ödenmez, 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üze
rinden yapılır. Sefer, parça başına, akord, götürü ve
ya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde 
son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre için
de çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak or
talama ücret bu 'tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıl
dığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının iş-
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ten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasın
da alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere 
bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

16 ncı maddenin (D) bendinde sözü geçen tazmi
nat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas 
olacak ücretin hesabında 29 ncu maddenin birinci fık
rasında yazılı ücrete ilaveten gemi adamına sağlan
mış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve 
kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 
30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleş
meleri ile »gemi adamı lehine değiştirilebilir. '. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile 
belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının 
yıllık miktarı, 1475 sayılı iş Kanununa göre tespit 
edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tu
tarının 7,5 katından fazla olamaz. 

Gemi adamının ölümü (halinde yukarıdaki hüküm
lere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçıla
rına ödenir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, 
özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettire
mez. 

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, 
emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu 
kurumlarda veya '% 50 hisseden fazlası Devlete ait 
bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kı
dem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde Komisyonun bir di
yeceği var mı?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, sondan beşinci fıkrada («Ancak» diye başlayan / 
fıkrada) Anayasa Mahkemesinin 14 ,Nisan 1980 tari
hine kadar mehil vererek şekil yönünden iptal ettiği 
husus tekrar ipka ediliyor. Onun dışında başka bir 
değişiklik yoktur efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Bakanımızın bir izahatı ola
cak mı öf endim?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bu konuda 854 sayılı Kanunda herhangi bir 
değişiklik yapmıyoruz. 

Zaten iptal edilmesi de unutulmuş bir hüküm. Sa
dece «ancak» dan evvel başlayan cümleyi başa geti
riyoruz. Onun dışında başka bir değişiklik yoktur 
efendim. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen arkadaşı

mız var mı efendim?.. Yok. 
O 'halde bu 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 

51 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulu
narak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında 
veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi 
için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket 
eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yöne
tim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, 
muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, 
fiil da'ha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği 
takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi 
bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası faük-
molunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen mikta
rın da ayrıca Hazine lehine ı'esen tahsiline Jcarar ve
rilir. 

İBAŞKAN — Bu 2 nci madde üzerinde Komisyon 
üyelerinin bir izahatı var mı?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GİN — {İhtisas Komisyonu Başkanı) ,— Sayın Baş
kanım, Hükümet tasarısı aynen benimsenmiştir. 

BAŞKAN — Efendim Hükümetin bunun (hakkın
da izahatı olacak mı?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Bu, yeni eklenen bir madde, değil 
mi efendim, müeyyide getirmesi bakımından konmuş
tur?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet 

'BAŞKAN — Bu 2 nci madde üzerinde «ayın üye
lerimizden söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

O faalde 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMAOD'E 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 

12.9.1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

iBAŞKAN — iBu madde üzerinde Komisyonun bir 
diyeceği var mı?.. 

IPERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Yoktur efen
dim; Hükümet tasarısını aynen benimsiyoruz. 

(BAŞKAN — ıBu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyeler var mı efendim?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu «madde üzerinde söz almak iste

yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim : 

Kabul edenler... (Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1475 Sayılı İş Kanununun 1927 Sayılı Ka
nunla Değişik 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi, 
98 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 1927 Sayılı Kanunla De
ğişik 25 [nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve 4.7.1975 Tarihli 1927 Sayılı Kanunun 6 nci 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve jhtisas Komisyonu Raporu. (1/13) (S. Sa
yısı : 25 ve 25'e 1 nci ek) (1) 

iBAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sıra
sındaki, 1475 sayılı îş Kanununun 1927 sayılı Ka
nunla Değişlik 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi, 98 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 1927 Sayılı Kanunla Değişik 25 
nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
4 Temmuz 1975 Tarihli 1927 Sayılı Kanunun 6 nci 
'Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı geçen birleşim gündeminde 25 sıra sayısıyla 
yer almıştı. Görüşmelerine geçildiğinde, Konseyimiz, 
tasarının İhtisas Komisyonunda incelenmesi gerektiği
ni duyduğundan Komisyona havale edilmişti. 

İhtisas Komisyonunun tasarı hakkındaki raporu 
25'e 1 nci ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu ve Bakanlık temsilcileri yerle-
rindedir. 

Bu konudaki İhtisas Komisyonu raporunu okutu
yorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Milli Güvenlik Konseyinin 15 Ekim 1980 günkü 

9 ncu birleşiminde görüşülen ve Komisyonumuza in
celenmek üzere havale edilen 4.7.1975 tarihli ve 1927 
sayılı Kanunun 6 nci, 1475 sayılı Kanunun değişik 14 

* • • • . . — ıı ı ı 

(7) 25 ve {25'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazılar 
tutanağa eklidir. 
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ncü maddeleriyle 193 sayılı Kanunun 25 nci madde
sinin değişik 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı Komisyonumuzun 16.10.1980 
günkü toplantısında görüşülmüştür. 

Tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde 1927 sayılı Kanunun 
6 nci maddesinin değiştirilmesi, bu maddeyi takip 
eden 3 ncü maddede yapılan düzenleme ile paralel 
olduğundan 6 nci maddenin uygulama alanı bulun
mayacağı ve boşlukta kalacağı düşüncesiyle yürür
lükten kaldırılması Komisyonumuzca uygun görül
müş ve madde 4 ncü madde olarak yeniden düzen
lenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde, tasarıda yer alma
yan basın mesleğinde çalışanlara ilişkin Basın iş Ka
nununa yeni bir düzenleme getirmemek ve ödenen 
kıdem tazminatlarının eskiden olduğu gibi vergilen
dirilmesini sağlamak amacıyla «1475 ve 857 sayılı 
kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatla
rının tamamı ile, 5953 sayılı Kanuna göre ödenen 
kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını 
aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen 
ücretler tazminat sayılmaz)» şeklinde değiştirilerek 
2 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi; bir çerçeve madde al
tında 1475 sayılı iş Kanununun hizmet akdine iliş
kin cezaları düzenleyen 98 nci maddesine bir fıkra 
olarak eklenmesi uygun görülerek madde metninde 
anlam yönünden bir değişiklik yapılmadan 3 ncü 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan bu 'düzenlemelerle tasa
rının başlığı ve yürürlük maddesi yeniden düzenlen
miştir. 

Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına 

arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Talât SARGIN 
Pers. Kd. Alb. 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv. Prs. Bnb. 

Üye 
Mehmet F. ÖKTEN 

Maliye Bakanlığı Gelirler 
Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye 
Erberk İNAN 
Dz. Öğr. Yb. 

Üye 
Kâzım ÖZTÜRK 

M. G. K. Yasama Sekreteri 

Üye 
Murat ÜLGEN 

Maliye Bakanlığı Bütçe 
Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye Üye 
Rüştü ALT AY Tuğrul AĞAR 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Başmüşaviri Araştırma ve Planlama 

Kurulu Bşk. 

Üye 
Doğan ŞİŞLİ 

Millet Meclisi Kanunlar 
Müdür Yrd. 

BAŞKAN — Bu Komisyon raporu hakkında 
Hükümet temsilcileri mutabık mıdır efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, ihtisas Komisyonu raporuna aynen katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

1475 Sayılı iş Kanununun 1927 Sayılı Kanunla 
Değişik 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi, 98 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 1927 Sayılı Kanunla Değişik 25 
nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
4.7.1975 Tarihli 1927 Sayılı Kanunun 6 nci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 1927 
sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kıdem Tazminatı 
Madde 14. — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet 

akitlerinin : 
1. işveren tarafından bu Kanunun 17 nci mad

desinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dı
şında, 

2. işçi tarafından bu Kanunun 16 nci maddesi 
uyarınca, 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 
4. Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum 

veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük 
aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son 
bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itiba
ren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam 
yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında 
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kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için 
de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet aktinin devam etmiş 
veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakıl
maksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde 
çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyer
lerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suret
le bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya 
başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri 
veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin top
lamı üzerinden hesaplanır. Bu Kanunun neşri tarihin
den itibaren işyerinin devri veya herhangi bir su
retle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazmi
natlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, iş
yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi 
çalıştırdıkları sürelerle ve 'devir esnasındaki işçinin 
aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. Bu kanunun neş
rinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir 
suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine 
bir hüküm yoksa işlenmiş kıdem tazminatlarından 
yeni işveren sorumludur. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden 
faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak 
kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlan
ması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık si
gortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya san
dığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İş
çinin ölümü halinde bu şart aranmaz. 

TC Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluş
larında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi su
retiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık ve
ya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak ka
zanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hiz
met sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuru
luşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin 
hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem taz
minatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona 
ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazmi
natının hesabında dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın TC Emekli Sandığına tabi 
olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödene
cek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlan
gıç tarihinde TC Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için 
öngörülen miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, ge
nel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı 
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Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumları kap
sar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem 
tazminatı veya ikramiye ödenmez. 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üze
rinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde 
usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir 
yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalı
şılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortala
ma ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıl
dığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ay
rılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alı
nan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen tazmi
nat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas 
olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin 1 nci fık
rasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan 
para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan 
doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 
30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş söz
leşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile 
belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının 
yıllık miktarı, 1475 sayılı îş Kanununa göre tespit 
edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tu
tarının 7,5 katından fazla olamaz. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre 
doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işve
ren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettire
mez. 

işveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, 
emeklilik, malullük ölüm ve toptan ödeme hallerine 
mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu 
kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait 
bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından 
kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

'BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Komisyo
nun bir açıklaması olacak mı efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN '(İhtisas Komisyonıu Başkanı) — Hayır Sayın 
Balkanım. Yalnız şu kadar ifade etmek isterimlki, Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği metni yeniden değiştir-
diük. 
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'BAŞKAN — Deniz îş Kanununda olduğu gibi?... 
PERSONEL KIDEMLİ AL'BAY TALÂT SAR

GIN {tihti'sa's Komisyonu Başkanı) — Den'iz İş Kanu
nunda sehven söyledim; onu 'Anayasa Man'kemesi ip
tal etmemiş. 

BAŞKAN — Hükümet Sözcüsünün 'bir açıklaması 
olacak mı efendim? 

ÇALIŞMA 'BAKANI TURHAN ESBNER — Evet 
efendim, bizim de amacımız; aynen, demin Sayın Ko
misyon Başkanının «da Söylediği gibi, her iki kanun 
arasındaki birlik ve paralelliği sağlamak ve çalışma 
'hayatındaki 'kamu düzeninin 'bozuSlmiasına engel ol
mak, aynı kıdem süresinde çalışan işçilerin ayni kı
dem tazminatını atmalarını sağlalmalkitı'r. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Konsey Üyesi arkadaşlarıimızdlan söz almak iste

yen var mı efendim?.../ 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Ben söz istiyorum 
efendlîm. 

ıBAŞKAN — 'Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mil! Gü

venlik Konseyi Genel 'Sekreteri) — Kıdem tazmina
tıyla başiayıp, madde 14 diye devam eden ve 2 nei 
fıkrada rakamlardan sonra, orta sırada; «'Bu kanu
nun neış'ri tarihinden itibaren işyerinin devri veya her-
hangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kı
dem tazimi maltlarından her iki işveren sorumludur.» 
denilmektedir. 

Şi'mdli bu, aslında T927 sayılı Kanundan önce olian 
'bir hüküm, 1975 senesindeki hüküm zannediyorum. 
Şimdi burtu tekrar yeni bir kanunla değiştiriyoruz. 
O 'bakımdan, «̂ Bu kanun» dereken, şimdi çıkardığımız 
kanun değil, 1927 sayılı Kanun olacak 'kanaatindeyim. 
Bilmiyorum Hükümetin görüşü nedir efemdüm?... 

-MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Aynen 
katılıyoruz efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeniden, -bugün
den itibaren müzakere problemleri doğmasın efen
dim?... 

IBAŞİKJAN —Buyurun Komisyon. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanıim, 
>bu, 147'5 ve 1927 sayılı kanunlarda aynen gelen ve ay
nı şekliyle devam eden maddelerdir. Bu 'bakımdan, 
bir sakınca 'tevlit etmediği görüşündeyiz. 

(BAŞKAN — Yan'i, 1927 sayılı Kanunda zaten 
onlar yazılıdır, yine onları aynen buraya yazıyoruz?... 

PERSONEL KIDÖMLİ ALBAY TALÂT SAR* 
GIN '(İhtisas Kotnisıyonu Başkanı) — Ondan evvel
kimde de aynen yazılıdır Komutanım. 

BAŞKAN — Onu aynen geçiriyoruz, binaenaleyh. 
•dBu kanun» demekte bir malhzur yok diyorsunuz?.., 

IPERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (îlhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
DeVaim edegelen bir süreklilik kazandırıyor. Kesiklik 
yoktur efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mlillıi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder
seniz bir daha sorayım, Komlisyon Başkanı cevap
landırsın efendim. 

Bu kanıun yarın neşredildiği takdirıde,,, işyeırinli; 
devredecek olaın herhangi 'bir müessesede; bu kı
dem tazminatı yine bu hükme göre iki tarafın ara
sında mı yürüyecek; yoksa beş sene evvelki hükme 
göre mit yürüyecek? O kısmı bir daha okuyorum, 
ortasından taklip edin. 

«Bu kamıuınuın neşri ıtariıhlimden litlîbaren işyeniınlin 
devni veya herlhangıi b'iır -su/rötilıe eli değişıtümmıesli ha
llinde iışlıemiş kıdem ıtazım'imaıtljanı/nldaın 'her iikıi işve
ren soruım'lıudur». 

Yani önümüzdeki günlierden liıtliıbaren işyeri -dev-
radülirse, kıdem tazmftnıa'tın'dan her iikıi dşiveren! mi 
sıoruımlıu olacak, yoksa i 1(975'de bu kaımuın kaınumlıaış-
tığıına göre, artık bu hüküm anıdan sonrakiler içıin 
ka'lmış bir şey mi olıaoak? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Bıaşka-
mm, şöyle arz letimıek işitiyorum : 93H sayılı Kanun
da, 1475 sayiıltı Kanunda, 1927 sayı'h Kaın-unda ve 
kabul buyurullduğu takdirde bu Kanunda bu ihüklümı-
lıer aynen muhafaza -edilımıiıştılr. 

ıB'inaenalıeyh, bu devir ve intikaler arasımda bir 
keslikllik olmayacak. Bu, aynı ıılıe muhafaza ©dilımıek-
-îte de bumdan evvelki yapıılıan lişlıamliarde ibtir kes'ikllik 
ö'ımadığı gi'bi, bumdan sonra da yine ayını prensip 
cari olacak, işyerinin devri veya inıtıikalii hallinde kı
dem tazminatı sorumılıuılıuğu işıverenılıer arasında bu
rada öngörüldüğü gibi yapılacak. 

'BAŞKAN — Bu kanunda öngörüldüğü gibi -de
ğil mi? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Devamla) — Evet. -Buınldaın evvelkilerde de 
'aynı metinlıer o'Muğu için biır farklıuhk ve değiçıikÜlik 
de olım-ayacak'tır. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi Sayın Bıaka-
nıtmi'z ne 'derlıer efen-dim? 
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ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENİER — 
Efendim, okunuş sekilimden, ben de tereddüde düş
tüm. Şu tereddüt ortaya çıktı : Sanki bu kanunun 
«Teşrinden evvel her liki işveren sorumlu değülimiş de, 
şimdi sorumlu iimıiş gibi bir netice ortaya çıkma ih
timali olabilir. Bakın: diyor ki : «Bu kamumun neşri 
tarihinden itibaren her iki [işveren sorumludur.» 
ilk okuduğumuz zaman, sanki bundan evvel: her liki 
;i»şveren sorumlu değil de, bu kamunun neşri tarihin
den itibaren her 'ikisi sorumlu. Fakat bundan evvel
ki kanunda her ıiki işveren de sorumlu tutulduğu 
liçin, pratikte bir sakınca doğmayacaktır. Onun üçüm, 
zanmıediyorum pek değiştirmeye llüzum yok; fakat 
Paşanın endişesi doğru, ilik okunduğunda hakikaten 
«•Bu kanumun neşrinden iiıtiilbaren her iikü üşveren so
rumludur» deyince akla şu sual gelüyor : Acaba on
dam evvel sanki her İkisâde sorumlu değiüimiş. Halr 
buki öyle değil. O zaman mesele kaüımıyor. 

BAŞKAN — Bundan evvelki kanun var mı ya
nınızda, o kısmı okur musunuz? 

HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZİL KAY-
N AKDEM İR (İhtisas Komisyonu Üyesi) — 1475 
•sayıîu Kamun. 

«Kıdem Tazminatı. (1927 ile değişik şekii) 
MADDE 14. — Bu Kanuna tabi işçilerim hiz

met akitlerinıin : 
1. İşveren tarafından bu kanunun 17 mel mad-

desfen 2 numaralit bendinde gösiteriJien sebepler dı
şımda, 

2. İşçi ıtarafından bu kamunun 1,6 ncı madde
si uyarınca, 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dokyıisıyJja, 
4. Bağlı bulunduklaırı, Kamunila kurulu kurum 

veya sandıklardam yaşldiık, emeklilik veya malullük 
aylığı yahut toptan ödeme atarak airıacıyte; 

. Feshedilmesi veya lişeimin ölümü sebebiyJe son 
bulıması haMıerimde Aşçiıniim üşe' haşladığı tarihten iti
baren hizmet akdinin devamı süresince her geçen 
itam yıl için işverence işçiye 30, günlük ücreti tulta-< 
rmda kıdem tazminatı ödenir, ©ir yıldan artan süre-
ter 'için. de aynı oran üzeriimden ödeme yapılır. 

işçilerin kıdemleri, hizmet akdiniin devam etmliş 
veya fas iakda yemden afcdeditaiş olmasına bakılr' 
mıaksızın aynı ^verenin bir veya değişlik işyerlerin
de çalıştıkları süreler gözömüm© alınarak hesaplarnır. 
İşyerlerinüm devir veya ünıtikaM yahut herhangi bir 
suretle bir lişverenden başka bir işverene geçmesi ve-> 
ya başka bir yere nakili haimde işçinin kıdemi, iş-ı 

yeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinim 
toplamı üzerinden hesaplıariır. 

Bu kanunum neşri tarihimden iıtıibarem işyerimiz 
devri veya herhangi bir suretle et değüştlirmıasi ha
linde işlemiş kadem tazminatlarından her iki lişve-
ren sorumludur. Ancak, lişyerini devreden «şverem-
•lerim bu sorumluluklıarı işçiyi çahştrrdiklan sürelıer-ı 
lie ve devir esnasındaki işçlkiin aldığı ücrelt seviye
siyle sınırlıdır. Bu Kamumun meşr'imdem evveli üşye-
ri devroknuş veya herhangi bir suretle el, değişitıir-
ımiışse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yok
sa 'işlemiş kıdem tazminatlarımdan yemi işveren so-
nımılıuduT.» 

BAŞKAN — Aynı. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mfiffi Gü-

venıUik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Bern arz 'edeyim 
tereddüdümü efendim. 

Bu kanunun neşri tarihi, bugün kamumilaşiirsa, 
Resmi Gazete iilje yıayımılaaMnsa, yarım veya daha 
sararak i gün olacaktır. O hailde «Bu kaınumumı neşri 
tarihi» dendiği andan itibaıran, kaç numara acırsa 
alsım, 18 Eklim 1,980 tarihli esas olacaktır. Eski ka-
mumıum aynen tekrar edilmesine rağjrten, bumu yenli 
bir kanun hallimde kamınlıaştırıyoruz. «Bu kamumun 
meşri tarihinden» deldliğümliz zaman, bumdan evveli 
işyerini devretmüş olanilarım hukuki durumu üie bu 
kamunun neşri tarihimden evvel (işyerilerini devretmiş 
okurlarım hukuki durumu, bu tarihten [itibaren ye-
mıiden hesaplanacak izlenlimini veriyor bana. 

O nedenle, «bu» yenime bundan 5 sene evvel çık
mış olan «1927 sayıfo Kamunun» deyimimin kuia-
mılfnatsmda daha rahatlak var herhalde. Bu değişitlir-
diğamıiz kanun 1927 sayılı Kanundur. O kamum bu
rada kasdettiğim'iz kanun değil mi efendim? Bern 
böyle amJIadığmrı için tereddüt olmasın dedim. 

BAŞKAN — 18 tarihinıe kadar olıam süredir. Za
ten 1927 sayılı Kanun yürürlükte. Orada zaten ay
nen geçiyor. 18'imden sonra bu kanun yürürlüğe 
girdiğine göre, ikisi arasımda fark olmayınca^ bür 
tereddüt olmaması Hazım. Komisyonun da, Hükü
metin de görüşü bu değil mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNER — 
Evet. 

BAŞKAN — Yani o esas alınacak. 1927 sayılı 
Kamumda «her iki işveren tarafondam ödenecektir» 
ibaresi geçerli oluyor. Onum içim bumu zapta geçir
mekte fayda var. 

ıÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Başkan, Paşam iyi bir noktaya değindiler. Ha-
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kikaten insan okuduğu zaman bir tereddüde düşüyor; 
bilhassa son cümlede: «Bu kanunun neşrinden evvel 
işyeri devrolmuş veya herhangi bir sebeple el değiş-
tirmişse ve devir mukavelesinde aksine bir hüküm 
yoksa, işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren 
sorumludur.» Bu, hangi tarih için? 1927 sayılı Ka
nunun neşri tarihi için. Halbuki şimdi bu kanunu 
izlersek, sanki, «dün yapılmışsa yeni işveren sorum
ludur» gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki esas, iki iş
verenin sorumlu olması. Onun için Paşanın dediğin
de büyük bir hakikat payı var. Bunun üzerinde tek
rar Komisyonun fikirlerini rica edeceğim. 

ORHAN DÜLGERLER (Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN DÜLGERLER (Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Sayın Başkanım, kanun tekniği bakı
mından bir şey arz etmek istiyorum. 

Şimdi efendim : «bu kanunun neşrb derken bu
rada kastedilen kanun 1475 sayılı Kanundur. Çerçe
ve maddeden de anlaşılacağı gibi, bu çıkacak olan 
kanunun maddesi götürülüp 1475 sayılı Kanuna mon
te edilecek. Kasıt bu; tamamen kanun yapma tek
niği bakımından böyle olmaktadır. 

BAŞKAN — 1927 sayılı Kanunu yürürlükten kal
dırmıyoruz, 14 ncü maddesine bunu ekliyoruz. 

ORHAN DÜLGERLER (Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Aynen monte edilecek efendim. Kas-
dettiği, 1475 sayılı ilk kanundur; onun yayımı tarihi. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Anayasa Mah
kemesi şekil yönünden, bu maddenin «asgari üc
ret X 7,5 katı» nı iptal etmiştir. 1927 sayılı Kanun 
halen yürürlüktedir. Böyle bir endişeye mahal yok
tur. Bu kanun onun yerini hemen kapatacaktır. 

BAŞKAN — Tamam, anlaşıldı efendim. Teşekkür 
ederim.) 

Efendim, 1 nci madde üzerinde başka söz alacak 
arkadaş var mı?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 1927 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci madde
sinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi ge
reken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı 

Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet 
erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa 
etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz). 

•BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun bir 
izahatı olacak mı? 

'PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (fhtisas Komisyonu Başkanı) — Başkanlık ge
rekli görürse izahat veririz, bizim bir izahatımtz y*s>k. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Bir izahatımız yok, isabetli buluyoruz,, 

BAŞKAN — Sayın üyelerden söz almak isteyen 
var mı?., Yok. 

ı2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1475 sayılı Kanunun 98 nci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

14 ncü madde hükümlerine aykırı harekette bulu
narak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında 
veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi 
için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket 
eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yö
netim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdü
rü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hak
kında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil 
etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis 
ve yirmi bin liradan elli bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla 
ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine resen tah
siline karar verilir, 

ıBAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
veya Hükümet Temsilcisi arkadaşlarımızın bir be
yanı olacak mı efendim?.. Yok. 

Konsey Üyesi arkadaşlarımızdan bu madde üze
rinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
MADDE 4. — 4 . 7 . 1975 tarihli ve 1927 sayılı 

Kanunun 6 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim?.. Yok. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : KabuF 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 5. — Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

12 . 9 . 1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste- J 
yen var mı efendim?.. Yok. 

5 nci maddeyi oy arınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okuyunuz efendim. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. Yok. J 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Efendim, gündemimizde görüşecek başka konu 

bulunmadığından, 24 Ekim 1980 Cuma günü saat 
15.0Q'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 15.55 

mm •»«-
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MİLLİ GÜVENLrK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

10 NOU BliRLBŞtM 

17 . 1« . 1980 Cuma 

Saat : 15.00 

I. — KANUN' TASARI VE TEKLİFLER 1 
1 .— 854 sayılı Deniz iş Kanununun 4 . 7 . 1975 

tarihli 1926 sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinı'in 
Değiştirilmesi ve 51 nci Maddesine bir Fıkra Eklen-
•mes Hakkında Kanun Tasarısı ve İMisas Komisyo
nu Raporu. (1/12) (S. Sayısı : 24 ve 24'e 1 nci ek) 

2. — 1475 sayılı Is Kanununun 19*27 sayılı Ka
nunla Değişik 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi, 
98 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 1927 Sayılı Kanunla De
ğişik 25 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiıştiril-
mes ve 4 . 7 . 1975 Tarihli 192!7 Sayılı Kanunun 6 ncı 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırtmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve thti(sas Komisyonu Raporu. (1/13) (S. Sa
yısı : 25 ve 25'e 1 nıci >ek) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 24 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun Değişik 20 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /12) 

TC 
Başbakanlık 14 . 10 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-610106871 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Bakanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 13.10.1980 tarihinde kararlaştırılan «854 
Sayılı Demliz tş Kanunumun Değişlik 20 nci Maddesinin Değiştirilmeği Hakkında Kanun Tasarısı» lile gerekçesi 
ekli olarak ganlderilmişfiir. 

G«reğinli arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNUN DEĞİŞİK 20 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAK
KINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Bilindiği gibi, 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatı ile ilgili hükmü yeniden düzenlenmiştir. 
854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi işçilerin kıdem tazminatlarının da 1475 sayılı Kanuna tabi işçilerle 

paralel hale getirilmesi öngörülmüştür. 

Buna göre, Deniz İş Kanununun 20 nci maddesi değiştirilerek toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile 
belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıllık miktar, 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edil
miş bulunan günlük en az ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katından fazla olamaz hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca, kıdem tazminatının kanuna aykırı şekilde ödenmesine sebebiyet verenler hakkında cezai hüküm
ler getirilmiştir. 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun Değişik 20 nci Maddesinin Değiştirtmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 4.7.1975 tarihli ve 1926 sayılı Kanunla değiştirilen 
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kıdem Tazminatı : 

Madde 20. — Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin, 
1. İşveren tarafından bu Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 ncü maddesinin II nci ve III ncü bentleri uyarınca, 
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 

4. Bağü bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, 
yahut toptan ödeme almak amacıyla, 

Feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya 14 ncü maddenin 4 ncü bendi sebebiyle son bulması hal
lerinde gemi adamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 
işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 
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Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alına
rak hesaplanır. Geminin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geç
mesi veya başka bir yere nakli halinde gemi adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sü
relerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi 
bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini 
devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemi adamını çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki gemi ada
mının aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 

Bu Kanunun neşrinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesin
de aksine bir hüküm yoksa işlenmiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. 

Gemi adamının birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye 
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. Gemi adamı
nın ölümü halinde bu şart aranmaz. 

TC Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan gemi adamına, 
bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem 
tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi adamının hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem 
tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının 
hesabında dikkate alınmaz. 

Ancak, bu tazminatın TC Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek mik
tar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde TC Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hüküm
lerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde .sayılan kurumları kapsar. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Sefer, parça başına, akord, götürü veya 

yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının işten 
ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

16 ncı maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında 29 ncu maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten gemi adamına sağlanmış 
olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri 
ile gemi adamı lehine değiştirilebilir. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıl
lık miktarı, 1475 sayılı tş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 7,5 
katından fazla olamaz. 

Gemi adamının ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına 
ödenir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 
İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mah

sus olmak kaydıyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir banka
da veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı :' 24)' 
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OEÇÎCt MADDE — 20 nci maddenin son fıkrası gereğince tesisi öngörülen fona ilişkin kanun çıkarı
lıncaya kadar, kıdem tazminatının işveren tarafından doğrudan doğruya ödenmesine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanunun birinci maddesinde tespit edilen hükümlere aykırı harekette bulunarak kı
dem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya 
talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyele
ri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı 
gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca hazine lehine 
resen tahsiline karar verilir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 12.9.1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

13.10.1980 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
,Yard. Yard, 

Z. Baykara T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlk Konseyi (S, Sayısı : 24)' 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 24 e 1 nci EK 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun Değişik 20 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu 

(1 /12 ) 

ihtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/12 
Karar No. : 10 

tfaltüsasl Komisyonuı Raporu 

16.10.1980 

ıMill'i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyinin 9 ncu birleşiminde Komisyonumuza havale edilen «854 sayılı Deniz İş Kanunu
nun değişik 20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarısı» üzerinde yapılan görüşmelerde; 

1 nci madde aynen benimsenmiş, ancak, geçici madde olarak eklenen husus «854 sayılı Deniz iş Kanunu
nun 20 nci maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 1926 sayılı Kanun» da mev
cut olması ve halen yürürlükte bulunması nedeniyle madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 2 nci maddesi, 854 sayılı Deniz tş Kanununun sistematiğini korumalk ve 1475 sayılı Kanunda 
yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla, bir çerçeve madde altında, 854 sayılı Kanunun ceza hüküm
lerine ilişkin 51 nci maddesine bir fıkra olarak eklenmesi uygun görülmüş ve madde metninin anlamı değiş
tirilmeden buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Talât SARGIN 
Pers. Kd. Alb. 

'Üye 
Kâzım ÖZTÜRK 

M. G. K. Yasama Selbreltıeri 

Üye 
'Rüftü ALT AY 

Sosyal Güvenlik Balkarihğı 
Başmlüşaıviri 

Üye 
Erberk İNAM 
Dz. Öğ. Yb. 

Üye 
M&hmet F. ÖKTEN 

Malîye Bakanlığı Gelirler 
Gn. Md. 'Başyardımcısı 

'Üye 
Tuğrul AĞAR 

Sosyal Güvenlik Balkaınlığı 
Arastama ve Planlama Kurulu 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv. Pers. Bnb. 

Üye 
Murat ÜLGEN 

Maliye Bakanlığı Bütçe Gn. Mid. 

Üye 
Doğan ŞİŞLİ 

Mîllet Meclisti Kanunlar 
Müdür Yrd. 
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(İhtisas Koırirsyommun Kabul Ettiği Metin) 

854 Sayılı Deniz İş Kanununun 4.7. 1975 Tarihli 1926 Sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin Değiştiril
mesi ve 51 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 4.7.1975 tarihli ve 1926 sayılı Kanunla değiştirilen 
20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kıdem Tazminatı : 

Madde 20. — Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin, 
1. işveren tarafından bu Kanunun 14 ncü maddesinin 1 nci bendinde gösterilen sebepler dışmda, 
2. Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 ncü maddesinin II nci ve III ncü bentleri uyarınca, 

I 

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, 
yahut toptan ödeme almak amacıyla, 

Feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya 14 ncü maddenin 4 ncü bendi sebebiyle son bulması hal1-
lerinde gemi adamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 
işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artarı süreler için de 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam, etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alına
rak hesaplanır. Geminin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geç
mesi veya başka bir yere nakli halinde gemi adamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sü
relerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi 
bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini 
devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemi adamını çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki gemi ada
mının aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 

Bu Kanunun neşrinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesin
de aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. 

Gemi adamının birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye 
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası 
bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. Gemi adamı
nın ölümü halinde bu şart aranmaz. 

TC Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan gemi adamına, 
bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu vişverenince kıdem 
tazminatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında gemi adamının hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem 
tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının 
hesabında dikkate alınmaz, 

Ancak, bu tazminatın TC Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek mik
tar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde TC Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hüküm
lerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. 

IBu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun * 
4 ncü maddesinde sayılan kurumları kapsar. 
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Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. 
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Sefer, parça başına, akord, götürü veya 

yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının işten 
ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

16 ncı maddenin (D) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında 29 ncu maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten gemi adamına sağlanmış 
olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri 
ile gemi adamı lehine değiştirilebilir. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıl
lık miktarı, 1475 sayılı tş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 7,5 
katından fazla olamaz. 

Gemi adamının ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına 
ödenir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 
İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mah

sus olmak kaydıyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir banka
da veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili ,bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir. 

MADDE 2. — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 51 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya 

saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel 
veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe 
müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı 
aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Kanu
na aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine resen tahsiline karar verilir.» 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 12.9.1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• *? 
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MİLLİ ÇÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 25 

4 . 7 . 1 9 7 5 Tarihli ve 1927 Sayıh Kanunun 6 ncı, 1475 Sayılı 
Kanunun Değişik 14 ncü Maddeleri ile 193 Sayılı Kanunun 25 nci 
Maddesinin Değişik 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı. (1 /13) 

T. C , x 

Başbakanlık 14,10. 1980 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı:101 - 609/06869 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 10 . 1980 tarihinde kararlaştırılan 
K<4 . 7 . 1975 tarihli ve 1927 sayılı Kanunun 6 ncı, 1475 saydı Kanunun değişik 14 ncü maddeleri ile 193 
saıyüı Kanunun 25 nci maddesinin değişik 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındla Kaimin Tasarısı» ile gen 
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim» 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yürürlükten kaldırılmış (bulunan 8 . 6 . 1936 tarihli <ve 3008 sayılı İş Kanununun «fesih (bildirimi» ve 
onun sonuçlarını düzenleyen 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasında «Bilûmum işçiler hakkındaki fesihlerde, 
beş seneden fazla olan her bir tam iş senesi için ayrıca onlbeş günlük ücret tutarında tazminat dahii verilir» 
şeklinde 'bir hüküm mevcuttu. 

iBu suretle işveren, fesih bildirimi çerçevesinde iş sözleşmesini sona erdirdiği ve kendisine belirli bir 
süre önce ihbarda bulunmadığı kıdemli işçisine, önce ihlbar tazminattı ile taikdiri tazminat ödemekte, buna 
ilâve olarak da (Kıdem süresi X 15 günlük ücret) tutarında bir para vermekle yükümlü tutuluyordu.; 

Daha sonra sıra ile çıkarılmış bulunan 5518, 5868, 931, 1475 ve 1927 sayılı kanunlarla kıdem tazmina
tı büyük ölçüde değişikliklere uğramış, âdeta yeni bir hüviyet kazanmış ve şimdiki biçimini almıştır. 

1927 sayılı Kanunun düzenlediği şekliyle kıdem tazminatı, iş akdinin, bu kanunda belirtilen sebepler
den dolayı ve bu sebeplere dayalı olarak, taraflarca feshedilmesi halinde veya iş akdinin kendiliğinden so
na ermesi halinde, işverenin, bir yılı aşkın kıdeme sahip olmak şartıyla işçisine, eğer işçi ölmüş ise kanuni 
mirasçılarına, işçinin işe başladığı tarihten itibaren, hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 
kıdem tazminatı ödenmesine esas ücreti (yıl X ücret) esasına göre ödediği paradır. 

Kıdem tazminatı olarak ödenen bu para işten ayrılan İşçinin yoksulluğa düşmesini önleyen bir ek gü
vencedir. Bu bakımdan işçi yararına ve âmme intizamı düşüncesiyle bu hakkın kaldırılması veya işçi zara
rına azaltılması mümkün olmamak icabeder. Yargıtaym bugüne kadar sürdüregeldiği içtihadına göre, 30 
günlük süre yokedilemeyen veya azaltılamayan mecburi süredir. Nitekim 1927 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesindeki «bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş 
sözleşmeleri ile işçi lebine değiştirilebilir»! şeklinde ve Yargıtay içtihadı doğrultusundadır. 



— 2 — 

Kıdem tazminatına hak kazanmanın şartları arasında, istifa eden işçiye bu tazminatın ödeneceğine dair 
herhangi bir hüküm yoktur. Dolayısıyla bu işçilere kıdem tazminatı ödenmemesi icap eder. Ama tatbikatta 
istifa eden işçiye kıldem tazminatı ödenmesini mümkün kılan toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri yapıl
mıştır, ©u daha da öteye götürülerek, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, nedeniyle 
hizmet akdinin işveren tarafımdan itibarsız feshedildiği hallerde bile ödenmesi için talepler ileriye sürül
müştür. Hatta hizmet akdinin itibarsız ve tazminatsız feshini gerektiren bir suç işleyen işçi, bunun işveren 
tarafından öğrenilmesine fırsat kalmadan istifa mektubunu göndererek kıdem tazminatını almak suretiyle 
işten ayrılmaya başlamıştır. Bu durum çalışma hayatında büyük huzursuzluklara sebebiyet vermiş ve 
işçi - işveren ilişkilerini gerginleştirmiştir. 

Bunun dışında değişik işverenlere ait işyerlerinde geçen hizmetlerin (tıpkı kamu kuruluşlarında olduğu 
gibi) birleştirilerek kıdem tazminatına esas müddetin hesabında nazara alınması istekleriyle karşılaşılmış
tır. Bir kısım kamu kuruluşlarının sözleşmelerinde, özel kesimde geçen hizmetler, belli şartlarla, o ku
ruluşta' geçmiş gibi kabul edilmiştir. 

1927 sayılı Kanuna göre zorunlu ye asgari olan süre her tam yıl içn 30 gündür. Sözleşmelerle bu mik
tarların artırılabileceğine ilişkin fıkra hükmünden hareketle pazarlıklar sonucu bu süre uzatılmış, bazı hal
lerde her tam yıl için 8 0 - 1 0 0 - 1 2 0 hatta 150 güne kadar çıkarılmıştır. 

Bu artırımlar yapılırken işçi kesimi ve işveren kesimi çeşitli niyetlere sahip oldukları gibi, 21 Tem
muz 1978 tarihinden sonra uygulanmasına başlanan «Toplumsal Anlaşma»nın da etkisi olmuştur. Toplum
sal Anlaşma'ya göre kıdem tazminatı gün sayısı 45 günün altında olan kamu-kesimi işyerlerinde, bu gün 
adetleri feser defasımlda 5'ıer gün artırılmak suretiyle 45 güne çıkarılacaktır. Nitekim 1978 yılında kamu 
kesiminde imzalanan1 toplu iş sözleşmeleriyle bu uygulama yapılmıştır. 

'Buna karşılık bir kısım özel sektör işyerlerinde de, ödenen kıdem tazminatlarının masraf yazılmasından 
güç ahnarak işverenin arzu ve muvafakati ile herhangi bir sebep yok iken gün sayılarının artırılması yo
luna gidilmiştir. Artan maliyetler satış fiyatlarını ve dolayılsıyla kârın artırmasını gerektirmiştir. Bu davra
nışın bu gün uygulanmakta olan ekonomik istikrar tedbirleriyle bağdaştırılması asla mümkün değildir. 

İşçi keşlimi ise meseleyi daha değişik bir açıd)an ele almış ve gün sayısının artnrıitması için elinden gelen 
her türlü gayreti sarf etmliştliır. İşyerinde kıdıemlenen işçiyi, işveren dilediği gjiıbi işten çıkarmamalıdır. Çı
karırken önünde parasal bakımdan büyük bir engel olmlalıdtr. O zaman iş ve gelir güvenliği sağlanmış 
olur ve işçiler nahat eder. İşçi kesiminin belirli maksatlara hizmet eden diğer bir bölümünde ise, kıdem 
tazminatı müessesesini, işvereni ortadan kaldıracak bir araç olarak görme eğilimi mevcuttur. 

İşte bütünı bu ve buna benzer düşünce, tutum ve davranışlar, kıdem tazminatı müessesesini yozlaştır
mış, değişik kuruluşlarla çalışan, çeşitli işçi teşekküllerine mensup işçiler arasında, sosyal güvenlik hakkı 
bakımından bile büyük eşitsizlikler yaratmıştır. 

Bıra'a 'ilaveten 1475 sayılı Kanunun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin ilgili fıkrasında 
«...1475 sayılı Kanuna göre tespit ^dilmiiş olan günlük asgari ücretin 30 günlük (tutarının yedibuçuk ka
tından fazla olamaz.» hükmü bir ihtilaf üzerine Anayasa Mahkemesine intikal etmiş ve Anayasa Mahke
mesinin 15 Nisan 1979 tarihli TC Resmi Gazetede yayımlanan bir kararıyla söz konusu fıkra şekil yönün
den Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kanunun iptali sırasında tanıdığı 
b'ir yıllık süre içerisinde yeni bir düzenleme yapılamadığı için memleket ekonomisi büyük zarar görmüş ve 
haksız ödeme yapar hale gelmiştir. 

Maliyetinin tamamı müessese üzerine yüklenilmiş olan kıdem tazminatı ödemeleri özellikle çok sayıda işçi 
çalıştıran kuruluşlarda büyük bir mesele haline gelmiştir. Bu durum emeğin maliyetini yükseltmiş, dolayısiy-
<ie emek yerine makine kullanımını teşvik etmiş, böylece işsizliğin artmasına sebep olmuştur. Bunun yanı-
iöEa kıdemli işçileri işyerlerinden çıkarılması işçi devrinin artmasına sebep olmuş ve kalifiye elemanlar mües-
.ee'se bönyBİerm'deıı uzaklaştırılmıştır. 

Tavamn kaldırılması esas İtibariyle Devleti büyük ölçüde kıdem tazminatı borcu ile karşı karşıya bırak-
•rmştır. 14 . 4 . 1980'den bu yana büyük ödemeler yapılmış, 12 . 9 . 1980'den sonraki dönemde ise yeni kı
sıtlamaların geleceği görüşü üzerine kionıu alabildiğine Mismar edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 25)' 
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tş barışını olumsuz yönde etkileyen ekonominin içinde bulunduğu şartlara tamamen ters düşen ve sos
yal dengesizlikler yaratan bu uygulamaya ıbir son vermek amacıyla Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hü
küm yeniden getirilmekte ve bulunacak meblağın Gelir Vergisinden muaf olarak işçilere ödenmesi temin 
edilmektedir. 

Ayrıca iyiniyet kurallarına ve getirilen düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında, caydırıcı mahiyette bazı 
tedbirler de öngörülmüştür. Böylece kıdem tazminatı ödemelerinde konulmuş bulunan sınırlara uyulması sağla
nılmış olacaktır. 

Kurulması öngörülen fon sistemi ile kıdem tazminatı meselesi daha da ıslah edilmiş ve işçi yararına düzen
lenmiş olacaktır. 

Kanunun ilk üç maddesinin 12.9.1980 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması haksız ödemelerin 
vergilendirilmesine böylece sosyal adaletin teminine imkân sağlanması amacıyla öngörülmüştür. 

4.7.1975 Tarihli ve 1927 Sayılı Kanunun 6 ncı, 1475 Sayılı Kanunun J)eğişik 14 ncü Maddeleri ile 193 Sayılı 
Kanunun 25 nci Maddesinin Değişik 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı iş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kıdem Tazminatı 

Madde 14. — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 
4. Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı 

yahut toptan ödeme almak amacıyla; 
Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren 

hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem taz
minatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için. de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet aktinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına bakılmaksızın 
aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin de
vir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli 
halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu 
Kanunun neşri tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kı
dem tazlrninatılanndlan her itei işveren sommlüldtor. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorunıılluîlulkları 
işçiyi çafoştırdikferı süreleri©. ve devir elsınıaisınldlaki işçinin aldığı ücreıt seviyesiyle sınıriıidıır. Bu kajniunun nıeş-
nimden evvel işyeri devrollmuış veya herhangi bir suretle el değliştirmüşse devir mıukalveliesindle aksiıne bir hü
küm yoiksla işlenmiş kıdem fcaızmıinatlaırınidlan yeni işveren sorumludur. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak ka
zanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakı-» 
mından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü 
halinde bu şart aranmaz. 

N 

TC Emekli Sandığı Kanunu ve SoSyal Sigortalar Kanununa veyıa yalnız Sotsyal Sigortalar Kanununa tabi 
olarak sadece aynı ya da değişiik kalımı kuruluşlarımda geçen hizmet sürölerinin bMbşBiriflmesi suretiyle Sotsiyal 
Sigortalar Kanunuma göre yaşıldık veya malkiluk aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu 
kuruluşlarında geçindiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işvenenlince kaidem taızmıiınlaıtı 
ödenir. 
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Yukarıda belintifcn kaimi kurüluşilarınldia işçinin hizmıeıt akdin'in evvelce bu malddleye gıöre kıldbm tazmlinıaıtı 
ödenırnesin'i gerektirmeyecek şekilde sona enmıesıi suretiyle geçen hizmet süneleri kıdem tazmli'natınıin besaıbıırn-
dla dükkatel aılıınmaz. 

Ancak, bu tazminattın TC EmıeMi S'amıdağıına tabi olanak geçen hizmet sıümesiiihie ait kı'smı içim ödenecek 
mlilktar, yaşlılık veya malüllülk aylığının başllamgıç tarihlinde TC Emekli Sandığı Kanununun yüırüriiülktielki hü
kümlerine göre emıelklilik ikraımliiyes'i için öngörülen miktardan fazla olalmaz. 

Bu maddede geçen kamu 'kurülliuışllaırı dielyimli, geniel, fcajfima ve özel bültçelli ildarefar ile 468 sıayılı Kanunum 
4 ncü mıaidldesiimde sayılan kurumları kapsar. v 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem taznliınatı veya ikramiye ödenmlez. 
Kıdem tazminatının hesaplanrnası, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, alkort, götürü veya yüzde usulü 

gilbi ücrdtin salbit olmadığı hallerde <sion bir yılllılk süre içinde ödenen ücrdtin o süre içinde çalışılan günlere 
bölünımıesi ısurdtlJyle bulunacak orltalanıla ücret bu tazminatın hesabına esas tultulur. 

Ancalk, son bir yıl içinlde işçi ücrdttihe zalm yapıldığı takdimde, tazirriinalta ösaJs ücret, işçiniin işiten aymlrna ta
rihi ile zammın yapıldığı tarilh arasiinıda alınan Ücrdtin aiynı süne içlinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle 
hesaplatılır. 

13 ncü maddenin '(c) bendinde slözü geÇen tazminat ile bu maddede yer alan kııdem tazminatına esas ola
cak ücretin hesabında 26 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye isağîammış olan para ve 
para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. 

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş Sözleşmeleri 
ile işçi lehine değiştirilebilir. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının 
yıllık miktarı, 1475 sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 
7,5 katından fazla olamaz. 

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. 
Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. 
işveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus 

. olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50ı hisseden fazlası Devlete ait bir bankada 
veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ille ilgili bir fon tesis edilir. 

Fon tesisi ile ilgili 'hususlar kanunla düzenlenir. 

MADDE 2. — 4.7.1975 tarihli ve 1927 ısayıl'ı Kanunun 6 net maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«İMadde 6. — İşten çıkarma tazminatı; Toplu Sözleşmelerdeki Kıdem Tazminatı ve özel sözleşmelerdeki 
işten çıkarma tazminatlarıdır. 

Bu tazminatın bu kanunun 1 nci maddesi hükümlerine göre ödenecek miktarı gelir vergisıine tabi değil
dir. Hizmet ifa edilmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.» 

MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumun 1927 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci maddesinin 
7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

.«İşten çıkarma tazminatı; Toplu Sözleşnıelerddki Kıdem Tazminatı ve Özel Sözleşmelerdeki işten çıkar
ma tazminatlarıdır. Bu tazminatın, bu Kanunun birinci maddesine göre ödenecdk miktarı gelir vergisine tabi 
değildir. Hizmet ifa edilmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.;» 

MADDE (4/'— IBu Kanunun birinci maddesinde tespit edilen hükümlere aykırı harekette bulunarak kıdem 
tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya 
talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üye
leri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetki sorumluları hakkında, fiil daha ağır ce
zayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmoilunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine 
resen tahsiline karar verilir. 
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MİAIDDE 5. — Bu Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 12.9.1980 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
13, 8 10 , 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

evket Bak. - Başbakan 
Yard< 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. Özdas 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devket Bak. - Başbakan 
Yard, 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
Prof. Dr, S. Özbek Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve îskân Bakanı Köy İşleri ve Koop, Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/ Evliyaoğlu Dr. §. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 25 e 1 nci EK 

4 . 7 . 1 9 7 5 Tarihli ve 1927 Sayıh Kanunun 6 nci, 1475 Sayılı 
Kanunun Değişik 14 ncü Maddeleri ile 193 Sayılı Kanunun 25 nci 
Maddesinin Değişik 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu (1 /13) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/13 
Karar No. : 11 

16 . 10 , 1980 

Milli Güvenlik Konseyi İBaşkanlrğma 

Milli Güvenlik Konseyinin 15 Ekim 1980 günkü 9 mou 'birleşimimde görüşülen ve Komisyonumuza in
celenmek üzere havale edilen 4.7.1975 tarihli ve 1927 cayıl ı Kanunun 6 nci, 1475 sayılı Kanunun değişik 14 
ncü maddeleriyle 193 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin değişik 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasan Komisyonumuzun 16.10.1980 günkü toplantı?mda görüşülmüştür. 

Tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde 1927 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi, bu maddeyi takip elden 

3 ncü maddede yapılan düzenleme ile paralel olduğundan 6 nci maddenin uygulama alanı bulunmayacağı ve 
boşlukta kalacağı düşüncesiyle yürürlükten kaldırılma sı Komisyonumuzca uygun görülmüş ve madde 4 ncü 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde, tasarıda yer almayan basın mesleğinde çalışanlara ilişkin Basın İş Kanununa 
yeni bir düzenleme getirmemelk ve ödenen kıdem tazminatlarının eskiden olduğu gibi vergilendirilmesini 
sağlamak amacıyla ı«l1475 ve 857 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarımın tamamı ile, 
5953 sayılı Kanuna göre 'ödenen 'kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hiz
met ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)» şeklinde değiştirilerek 2 nci madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi; bir çerçeve madde altımla 1475 sayılı tş Kanununun hizmet akdine ilişkin ce
zalan düzenleyen 98 nci maddesine 'bir fıkra alarak eklenmesi uygun görülerek madde metninde anlam yö
nünden bir değişiklik yapılmadan 3 ncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir, 

Komisyonumuzca yapılan bu düzenlemelerle tasarının başlığı ve yürürlük maddesi yeniden düzenlenmiş
tir, 

Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunun 

Üye 
Erberk İNAM 
Dz, Öğr. Yfe. 

Komisyon Başkanı 
Talât SARGIN 
iPere, Kd. Alto. 

Üy& 
Kâzım ÖZTÜRK 

M. G. K. Yasama Sdkre*eri 

Oya 
Rüştü ALT AY 

SoSyal Güvenlik Bakanlığı 
ıBaşmlüşavüri 

Üye 
Mehmet F. ÖKTEN 

'Maliye Bakanlığı Gelirler 
Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye 
Tuğrul AĞAR 

Sosyal GüvenDilk Bakanlığı 
Araştırma ve Planlama Kurulu 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv. Pus. Bnb. 

Üye 
Murat ÜLGEN 

'Maliye Bakanlığı 
Bütçe Gn. Md. Başyardımcısı 

Üye 
Doğan ŞİŞLİ 

Millet Meclisi Kanunlar 
Müdür Ynd. 



(thltisas KomÜsyonunun Kabul Ettiği Metin) 

1475 Sayılı İş Kanununun 1927 Sayılı Kanunla Değişik 14 ncü Maddesinin Değiştirilmesi, 98 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1927 Sayılı Kanunla Değişik 25 nci Maddesinin 7 nci Fık
rasının Değiştirilmesi ve 4.7.1975 Tarihli 1927 Sayılı Kanunun 6 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırümasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ..1927. sayılı:, Kanunla değiştirilen 25 nci maddesinin 
7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı- ile 5953 sayılı Kanuna 
göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifâ etmeksizin öde
nen ücretler tazminat sayılmaz). 

MADDE 3. — 1475 sayılı Kanunun 98 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
14 ncü madde hükümlerine, aykırı harekette bulunarak kıdem' tazminatının; öngörülen esaslar dışında; ve

ya saptanan, miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimata veren, veya- bw yolda, harekei.eden 
özel veya. kamu kurumu-veya» kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdürvmüessesejmüdüııii,,.muhasebe, 
müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren, bire suç.-, teşkil ûtmediğiı,talkdİDde,»iü.ti; 
aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin liraya kadar, ağır .para cezası: hükmolunur. Kamına 
aykırı olarak fazla, ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine, resen tahsilirre^karar. verilir. 

MADDE 4. — 4.7.1975 tarihli ve 1927 sayılı Kânunun 6 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 12.9.1980 tarihinde, diğer- maddeleri: yayımı tarihinde. 
yürürlüce girer. 

MADDE, 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul »edilmiştir. 
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