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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 1475 sayılı iş Kanunu ile işçilerin, belli edilen sınırın altında bir ücretle çalıştırılmalarını 
önlemek ve böylece ekonomik ve sosyal durumlarını günün koşullarına göre düzenlemek amacıyla asga
rî ücretin her iki yılda bir tespit edilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Yine aynı Kanun ve 854 sayılı Deniz iş Kanunu ile işçilere ödenmekte olan kıdem tazminatının yülık 
tavan miktarının belirlenmesinde asgarî ücret baz olarak alınmıştır, 

Bugüne kadar olan uygulamada, asgarî ücret tespit edilirken, ekonomik gereklerden çok, kıdem tazmi
natının getireceği ağır yük dikkate alınmış ve böylece asgarî ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarım 
düzenleyen bir müesseseden çok kıdem tazminatı tavanını belirleyen bir unsur olarak değerlendirilmiştir. 

Bu tasarı ile kıdem tazminatının asgarî ücret ile olan bağlantısı kaldırılmakta, böylece kıdem tazmina
tının getireceği yük nedeniyle ortaya çıkan endişeler bertaraf edilerek asgarî ücretin, ekonomik verilere 
göre işçinin asgarî yaşamını sağlayacak şekilde tespit edilmesi mümkün kılınmaktadır. 

Tasarı ile iş Kanununun 14 üncü, Deniz tş Kanununun ise 20 nci maddeleri değiştirilerek, kıdem taz
minatının yıllık miktarının, en yüksek Devlet memuruna T. C. Emekli Sandığı tarafından bir hizmet yılı 
için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemeyeceğine ilişkin, hüküm getirilmektedir. Bununla birlikte kı
dem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebileceğine ilişkin hü
küm korunarak kıdem tazminatının kanunlarda öngörülen tavan miktarına kadar toplu iş sözleşmeleri ile 
işçi lehine yükseltilebilmesine imkân verilmiştir. 

Ayrıca, bugün uygulanmakta olan 75 000 liralık kıdem tazminatı tavanının 1982 yılında da geçerli ol
ması kabul edilmekte, kıdem tazminatı ile en yüksek Devlet memuruna ödenecek emekli ikramiyesinin bir 
yıllık tutarları eşitleninceye kadar memurlar için Bütçe kanunlarında belirlenen katsayı artışlarının bir bö
lümünün kıdem tazminatına yansıtılması benimsenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

İM'aldidb l'j — 1475 sayılı iş Kamıumumıum 27.10,1980 tariıh ve 2320 say* Kamun jjffle değişik 14 üncü madde
sinin omüçüncü fıkrasında; 854 sayılı Deniz iş Kanununun 17.10.1980 tarih ve 2319 sayılı Kanun ile deği
şik '20 ndi m'alddesiiınıimı ondördüıncü fıkrasımda, «Aınc'alk ıtoplu sözleşmelerle ve hizmet alkliltlerli ülle belirtilen 
sürelerle hesap ediienı kıdem tazminatımın yıllık ımiik%arı, 1475 sayılı İş Kanonuma göre tespit edilmiş bu» 
luman günlük asgarî ücretin 30 günlük (tutarımın 7,5 katından fazla olamaz.» denilmek suretiyle (kıdem taz-
mlimıatınta! üst sunun, (asgarî ücrete bağlanmıştır. 

'Bu hükümı nedenliyle asgarî ücret tespit edilirken, 'bir işçinin asgarî yaşamı Ikoşulllanmıım düıklkate alımımıa-
sundamı ziyade kıdem ıfcaamiinMımda rnıeydamla gelecek artışımı getireceği yülke ağırlık verildiğinden, asgarî üc
retlerin gerçekçi bık biçimde belirîemdiğkıi lifade etimek zojrfdür. 

Sürekl oDarak gündeme geleni asgarî ücret tartışmalarımın temelimde, asgarî ücretin arünümasamdan daha 
çok, kıdem tazminata tavanımın' yükseMllfme&i saifci yatrmatotadıır,' Zira, lasgarî ücretten (istifade edenlerin sa
yısı son derece sınırlı olup, bu ücretle çalışmaya nazı olanlarım ülkemiz şartlanma göre çok yüksek meblağ-
Jana ulaşan kıdem tazminatı talep etmekte1 ısrarlı olmaları düşünülemez. 

Aralarında (anlamlı bâr 'bağ bulunmayan asgarî ücret iile kıdem tazminatınım özelikleri, dkomotpıtik gerek-
fen ve" ıgünüp şamarı göz ömünide bulundürulllaırialk birbirinden 'bağımsız şdküilde tespit edıifaııeilerinji sağlamak 
amacıyla, bu iki kavram arasındaki ilişki koparılmakta ve kıdem tazminatının, yıllık tutarı, en yüksek Devlet 
memuruma (bir hizmet yuliı için ödenecek emeklilik ikramiyesi tutarı ile sıırMamdirıtaafcfladırv 
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Bifadigi #>i, (bugün ibik* işçiye ıbdr yıl için 75 000 İkia Ikıdem tazrnfeiatir üdenebiirken, 1 ineli derecenin 
4 üncü kademe aylığını alam ve en yüksek Devlet memuru olan bir 'Bakanlık Müsteşarıma ise bir hizmet 
yılı için ( 1 450 X 30 = ) 43 500 lira emeklilik ikramiyesi verileMlnıektedir. Buma göre, 30 yıl hizmet gören 
ibir 'işçiye, (75 0010 X 30 = ) 2 250 000 liraya kadar kıdem tazminatı ödenebilirken, aynı süre görev yapan bir 
müsteşara ise ancak (1 450 X 30 =i) 1 305 000 Ira ödenebilmektedir, 

Kamu yeıtlklislin'i kullanan, görev ve sorumluluk bakımından işçiden çok farildi bir statüde bulunan, memu
riyeti boyunca belirli kademeleri geçerek Müsteşar olan bir kamu görevlisinin1, aynı özelik ve niteİıkted taşı
mayanı 'bir (işçinin aldığı kıdem tazminatının yarısı kadar ernıefcliik ikramiyesi afaası çalışanlar arasında ay
rıcalıklar yaratan önemi bir unsurdur. 

Her ne kadar, işçilerin emekli aylılarının memurlara oranla daha düşük seviyede olduğu, işçilere daha 
yüksek kıdem tazminatı ödenerek bu durumun telafisi yoluna gidildiği söytenebiirse de, bu hususun, daha 
çok işçlerle ilgili prim ödeme süreleri, emeklilik yaşı, emekli aylığı bağlanmasına ait esaslardan kaynaklan
dığı söylenebilir,.; 

Ayrıca, kıdem tazminatı daha çok, çeşitli sebeplerle işveren tarafından işine son verilen işçinin işsiz kal
dığı sürenin telafi edilmesine ve böylece işçinin yeni bir iş buluncaya kadar geçimini sağlamasını temin et
mek 'amacına yönelik olup, bu yönüyle, emeklilik ikramiyesinden ayrılmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunundaki prim ödenmesine ve aylık bağlanmasına ilişkin hükümlerin yeni baştan 
düaentenmesii ve böylece ilşçi - memur emekli aylıkları arasında bir dengenin kurulması mümkün bulun-
maktadır. 

(Madde 2. — 854 sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci maddesi İde, 1475 sayılı îş Kanununun 14 üncü 
maddesinde yapılmasa istenilen değişikliğe paralel hale getlirilimiektedir, 

Madde 3. — îş Kamunu ve Deniz İş Kanununa eklenen geçici madde ile 1983 ve müteakip yıllarda 1982 
yılı 'için uygulanan 75 000 Iraya ilave olarak memurlar için tespit edilen katsayıdaki artışın dörttebMnin 
yansıtılması sağlanmaktadır, Örneğin 1983 yılında katsayısının (34) olarak tespit edildiği varsayıldığında, kı-
{âem tazminatı tavanı; 

85 000 - 75 0001 
2 500 X 34 = 85 000, = 2 500 

4 
75 010(0 + 2 500 .= 77 500 İra 

alacaktır^ 

Kıdem tazminatı tavanının bu şekilde hesaplanmasına, bu tazminaitıö yılık miktarının eh> yüksek Devlet 
-mlemıura olan Müsteşara bir yıl için ödenecek emeklilik ikramiyesine eşit oluncaya kadar; başka bir ifade ile 
katsayı; (1. 400 + 600 aylak için öngörülen yenii emeki aylığı göstergesinto 1 550 olduğu da dikkate ahnaırak); 

2 500. X 
75 000, '.+.' ?= 46 500 + 1 550 X 

4 * 

X ?= 30,8 antıncaya, yani 61 oluncaya kadar devamı olunacak, bu aşamadan sonra kıdemi tazminatı tavanı 
en yüksek Devlet memuru azamî emeklilik ikramiyesine göre beMenecekfcir, 

Bu hüküm! (ile işçilerin bugün almakta oldukları kıdem tazminatımın altında tazminat atoaHan önlenmiş, 
yemi sisteme uyum sağlanması içiin de bir geçiş dönemi kabu! edilmiştir. 

Madde 4̂  — Kanunun 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe girmesi uygun görülnıüştür, 

Madde 5̂  — Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 
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Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 10 Aralık 1982 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri 

Komisyonu 
Esas No. : 1/451 

( Karar No. ; 9 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Aralık 1982 tarih ve 28 inci Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len «1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda gö
rüşülmüştür. 

2. Hükümetçe sevk edilen bu Kanun Tasarısı ile asgari ücretle kıdem tazminatının ilişkisinin kesilmesi 
öngörülmüş, bunun yerine kıdem tazminatının tavanı ile en yüksek Devlet memurunun emekli ikramiyesine esas 
olan gösterge ve her yıl bütçe kanunlarında tespit edilen katsayı arasında yeni bir ilişki kurulmuştur. 

3. Tasarı ile; işçi kıdem tazminatının bir yıllık tutarının tavanı, Devlet Memurları Kanununa göre en 
yüksek aylık alan Bakanlık Müsteşarının (halen 1 400 + 600) emekli olması halinde, 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre alacağı bir yıllık emekli ikramiyesini aşamayacaktır. 

4. Kıdem tazminatının bugünkü tavanın en yüksek Devlet memurunun emekli ikramiyesinden fazla olması 
ve ayrıca kıdem tazminatının dondurulmasının da sözkonusu olmaması sebebiyle iki rakam ilerde birbirine 
eşit oluncaya kadar kıdem tazminatının 2 500 rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayı artışı ile 
çarpımı sonucunda bulunacak rakamın 1/4'ü kadar artması öngörülmektedir. 

Bu günikü en yüksek Devlet memuru etmıefki gösterge ıralklamı sabliit ikaMığı taMirde bu liikft rakam 
katsayı 60'a ulaştığında eşitlenecektir. Bu gösterge rakamında herhangi bir artış yapıldığı takdirde birleşme 
noktası 60 sayısından önce olacaktır. 

5. Tasarının madde gerekçelerinde belirtilen değişikliklerle benimsenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci maddedeki «en yüksek Devlet Memuru» kavramı üzerinde geçmişte yapılan tartışmalar dikka
te-alınarak, madde metnine açıklık getirmek üzere «Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memu
runa» şeklinde değiştirilmesi uygun görülerek madde bu şekliyle benimsenmiştir. 

2. Tasarının 1 inci maddesi yapılan eklemeye paralel olarak, bu maddede aynı ekleme yapılarak bu şek
liyle benimsenmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan «Geçici Ek Madde» ibaresinin eklenen maddenin adına uygun 
olarak «Ek Geçici Madde» şeklinde değiştirilmesi ve başka bir ek geçici maddenin de bulunmaması sebe
biyle madde numarasının kaldırılması ve ayrıca madde metninin 1 inci ve 2 nci maddelerine paralel olarak 
değiştirilmesi uygun görülerek benimsenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
5. Tasarının 5 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR Rüştü ALT AY 
Dz. Öğ. Alb. Hv. Prs. Kd. Bnb. Çalış. Bak. Müsteşarı 

Başkan Üye Üye 
Saim KIRGÖZ İlham KÜSMENOĞLU 

Maliye Bak. Müst. Yrd. Maliye Bak. Büt. ve Mal. 
Üye Kont. Gn. Md. Bşk. 

Üye 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 505) 





HÜKÜMETİN TEKLİF! 

1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 
Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 17.10J1980 
tarihli ve 2320 sayılı iKanunla değiştirilen 14 üncü 
maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık mikan, en 
Yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamı emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 
17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştiri
len 20 nci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sa
yılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİİCİ MADDE 4. — Kıdem tazminatının yıl
lık tavan miktarı ile en yüksek Devlet memuruna 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle
rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için 
ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2 500 göstergenin 
bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı 
ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile 75 000 
lira arasındaki farkın dörtte birinin 75 000 liraya ek
lenmesi suretiyle tespit edilir. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 Üncü Maddesinin, 854 
Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Ek Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 17.10.1980 
tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü 
maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sand ğı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 
17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştiri
len 20 nci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en 
yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı 
için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sa
yılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Kıdem tazminatının 
yıllık tavan miktarı ile en yüksek Devlet memuruna 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle
rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için 
ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2 500 göstergenin 
bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı 
ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile 75 000 
lira arasındaki farkın dörtte birinin 75 000 liraya 
eklenmesi suretiyle tespit edilir. 
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SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU METNİ 

1475 Sayılı tş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 854 Sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ye Bu Kanunlara Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 17.10.1980 tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü 
m'addesk'in 13 üncü fıkrası aşağıda'ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet 
Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştirilen 
20 nci maddesinin 14 üncü fıkrası aşağıdaki .şekilde1 değişüirilımıştirj 

«Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet 
Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm

lerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azamî emeklilik ikramiyesini geçemez.» 

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek
lenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE. — Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile Devlet Memurları Kanununa tabi 
en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için 
ödenecek azamî emekli ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için ödenecek kıdem tazminatı ta
vanı 2 500 göstergenin bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle buluna
cak tutar ile (75 000) lira arasındaki farkın dörtte birinin (75 000) liraya eklenmesi suretiyle tespit edilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 505) 



— 8 — 

ıCHiikümetin Teklifi) 

MADDE 4. — (Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MAiDDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
(Kurulu yürütür. 

((Danışma (Meclislinin Kalbuli etitüği Metin) 

IMADDOB 4, — (Bu Kamum l i , E , 1983 tedhinde 
yüirülüğe girer^ 

ıMÂDDE 5, — Bu Kamum hükümlerini! Balkanlar 
KumUu ytürtitülr'a 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

•im ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S, Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K, Kılıçturgay . 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

8.11J1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. Af., İV. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr, A. Bozer 

Sanayi ve Tek, Bakam 
M. Turgut 

Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. ilkel 

Kültür ve Turizm Bakanı tmar ve îskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V.„ Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. §ide 
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Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Metni 

MADDE 4. — Danışma Meclisi Metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi Metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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