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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
20 . 5 . 1974 tarihinde kararlastınlıan «1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci
maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi
I - 1 nci ve 4 ncü 'maddelerin gerekçesi :
•Bilindiği üzere, kıdem tazminatına ilişkin kanun hükümleri «işçi yararına» ve «kamu dü
zeni» 'düşüncesiyle konulmuş hükümlerdi]'. Değişen yaşama koşulları, işçilerin iş ve gelir güvenliği
konusundaki gelişmeler ve toplu iş sözleşmelerinde ifadesini bulan yeni eğilim ve 'gereksinme kanunî
sürelerde (bir yükseltilme yapılmasını gerektirir duruma gelmiştir.
Devletin iş hukuku 'mevzuatı yoluyle çalışma hayatına müdahalesinin 'anasebelbinin işverenlerden
daha zayıf durumda 'bulunan işçi grupunu korumaya yönelik olduğu açıktır.
Kıdem ıtaızminatı müessesesinin işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı ve keyfî işiten çıkarılma
işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu sonuçları giderici niteliği yanında, güvenlikli ve gerçek hüviyet-
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li bir sendikalaşma 'hareketine yardımcı ve hatta 'büyük katkıda hulunahiieceği de günümüzde ka
bul edilegelen bir gerçektir.
Maddenin eski şekliyle yürürlükte olduğu dönemde her tanı yıl için .15 günlük ücret karşılığının
kıdem tazminatı olarak verilmesi biçimindeki uygulama, değişen yaşam ve çalışma koşullan'hakıımından ye ters iz kalmaya başlamıştır.
Bu durumu kanıtlayan sonıut örnekler geçmiş dönem içinde imzalanmış olan toplu iş sözleşmele
rinde de kendini göstermeye haşlamış hulunm ak tadır. Bu dönem içinde imzalanmış toplu iş sözleşme
lerinin 'büyük hir çoğunluğunda kıdem tazminatı süresinin 15 günlük ücretin üzerinde tespit edi'laıılş olduğu görülmektedir.
Madde 'metninde yapılan değişiklik bu gereksinme ve gerekliliğin 'bir sonucu olarak belirli kanu
nî nedenlerle hizmet ahdinin sona erdiği durumlarda kıdem tazminatını 15 'günlük ücret tutarı yeni
ne 30 'günlük ücret, tutarına çıkarmaktadır.
Kıdem tazminatına hak kazanmak için maddenin eski »şeklinde öngörülen «3 yıldan fazla çalışmış
olma» şartının yapılan 'değişiklikte hir yıla indirilmiş olması işverenlerin sıradan ve öneımsiiz seheplerle işçilerin işlerine son verımelerini frenleyici hir etkiye sahip olacağı gibi, ayrıca işçinin daha
erken hir sürede kıdem kapanması yoluyle o işyerine 'bağlanıması ve nitelikli 'işçi olma yolundaki amaç
ve çabasının çeşitli iş d eğişti rimel eriyle kesintiye uğraımamasını da sağlayacaktır.
Bu amaca yönelik olarak getirilen 'değişikliğin temelinin, özellikle hizmet akdinin devamlılığı ve iş
çinin işyerine ve işine 'bağlılığını sağlaıma esasına dayandığı düşünüldüğünden; kıdem, taıznıinaıtma
hak kazandıracak hu bir yıllık sürenin, sadece işyerinde fiilen çalışılan süreleri değil, işçinin istira
hat, grev, izin ve diğerleri gihl hizmet 'akdinin askıda kaldığı ıbütün duru'iıi'l arı da kapsayacağı açık
tır. Zira aıslolan hizmet akdinin haşlaması ve devamıdır. Yukarıda anılan askıda, kalma durumları
ise zaten hizmet akdini sona erdiren hukukî nedenler değillerdir.
Kaldı ki, çağımız iş hukukundaki en modern eğilim, işçinin 'durumunu sadece çalıştığı sürece de
ğerlendirme sisteminden uzaklaşıp, onu bir işyerine ıbağlı'lığı açısından değerlendirme yoluna girmiş
tir.
Bir işyerinin devir veya intikaliyle ilgili olarak kıdem tazminatının hesaplanmasına ilişkin hü
kümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri- de devir ve intikal dolayısıyle işçilerin kıdem tazminatını almakta güçlüklere uğramaları vakıasıdır. Bu sakıncanın gideril
mesi için, işyerinin devir veya intikali halinde hizmet akdinin devam edeceği ve oski ve yeni işve
renin kıdem tazminatlarının ödenmesi bakımından işçilere karşı müteselsil sorumluluk altında olacak
larına dair hüküm getirilmiştir. Ancak işyerini devreden işverenlerin yıllarca sonra işyerinde ça
lışanların kendi çalıştırdıkları devre ile ilgili olmayan devreden sorumlu olmamaları için sorumlu
lukları, işçileri çalıştırdıkları devre ile sınırlanmıştır.
Devir ve intikal halinde de hizmet akdinin devam etmesi işyerinde işin devamını ve işçinin işe
bağlılığının sağlanmasına hizmet ederek üretimin kesintiye uğramamasını ve işçinin işsizlik tehlike
sine karşı korunmasını sağlayacaktır. İşverenlerin müteselsil sorumluluğu esası ise yine işçinin ko
runması amacına yönelik olarak kıdem tazminatını alabilmenin güvencesini teşkil edecektir.
(J eşiti i hukukî düzenlemelerle, kamu kuruluşlarında çalışmakta olan belirli grup kişilerin işçi ve
memur statülerinden hangisine dahil olacaklarının tayin olunması ve bu konuda çeşitli değişiklik
ler yapılması vakıası da madde değişikliğinde dikkate alınmıştır.
Uygulamada karşılaşılacak zorlukları önlemek bakımından kamu kuruluşlarının kapsamı ayrıca
açıklanmış bulunmaktadır.
228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla deşişik 15 nci maddesi işçilikten memurluğa, geçenle
rin işçilikte geçen sürelere ait kıdem tazminatını güvenceye bağlamış, fakat memurken işçi olanların
ıuemıırlukta geçen sürelerine ait kıdem hakları herhangi bir kanunda düzenlenmemiştir.
Millet Mecfeü
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Memur statüsünde belirli bir süre çalışıp ta çeşitli kama kuruluşlarında işçi statüsüne geçirile
rek emeğinden yararlanılan bu kişilerin uğradıkla -i haksızlığın giderilebilmesi için değiştirilen mad
de metnine iki fıkra eklenmiş bulunmaktadır.
Getirilen bu fıkralarla istihdam statüleri tüm hizmet süresi içinde ister rızası ile ister rızası dı
şında değişikliğe uğramış kişilerin tüm hizmetinin değerlendirilmesi sağlanmış olae;aktır.
Ancak tüm hizmet süresi içinde T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen süreler için hesapla
nacak kıdem tazminatının miktarı, halen bu sandığa tabi olanlara ödenmekte olan emeklilik ikrami
yesi tutarından fazla olmaması gerektiğinden ileride yapılabilecek değişiklikleri de kapsaması için
T. C. Emekli Sandığı Kanununun kişinin emekli olmak suretiyle kıdem tazminatına hak kazandığı
tarihte yürürlükte olan hükümlerine atıfta bulunulmuştur.
Böylece 228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kamınla değişik 15 nci maddesi ile T. C. Emeldi Sandı
ğına tabi olanların emekliye ayrıldıklarında emekli ikramiyesi-ve kıdem tazminatı olarak elde etmiş
bulundukları hak ile eşitlik sağlanmakta, yani hizmet birleştirilmesi suretiyle 506 sayılı Kanuna gö
re yaşlılık veya malullük aylığı alarak işinden ayrılan işçilerin de daha önce memurluk statüsünde
geçen hizmetLerinin kıdem tazminatı bakımından bir kayba uğratılmaksızm değerlendirilmesi sağ
lanmaktadır.
İşçilerin kıdem tazminatlarının 15 günlük ücrot t u t a n yerine 30 günlük ücret tutarına yüksel
tileceği hususunun 1 . 2 . 1 9 7 4 günü Millet Meclis'nde okunan hükümet programı ile kamuoyuna
açıklanmış bulunması; bu tarihle, tasarının kanunlaşıp Resmî Gazete'de yaymlanışı arasında geçen
süre içinde işten çıkarılarak kendilerine 15 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmiş olan
işçilerin, yanlış ve haksız bir uygulamaya uğramış olabilecekleri ihtimalinin de dikkate alınması;
böyle bir hükmün getirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle kanun tasarısının 1 . 2 .1974, tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi esası kabul edilmiştir.
Kıdem tazminatının ödenmesinde uygulanacak ücretin tanımı yürürlükteki 1475 sayılı îş Kanu
nunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında düzeni inmiştir. Sistematik bakımdan bu tanımın yeri
nin 14 n!cü madde olması düşünülerek 26 ncı maddenin 2 nci fıkrası kaldırılarak bu fıkra 14 ncü
maddeye ilâve olunmuştur.
II. - 2 n'ci maddenin gerekçesi :
Iİ47İ5 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi toplu işçi çıkarma halini düzenlemiş bulunmaktadır. 3008
sayılı İş Kanununda bulunmayan bu madde 3 1 . 1. 1950 tarih ve 5618 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desiyle îş Kanunumuza eklenmiştir.
Her düzenleme bir zorunluluğun ifadesidir. 19316 yılında ihtiyaç duyulmayan bir düzenleme
sosyal ve ekonomik hayatın zorlaması sonucu 19150 de İş Kanunumuza girmiştir. Bu madde ile toplu
işçi çıkarmak zorunda kalan işverenlere, koşullanın elverişliliği nedeniyle tekrar işçi alınmasına
gerek duymaları halinde eski işçilerden isteyenleri tekrar işe almak mecburiyeti yükletilmiş ve bu
mecburiyet 6 aylık bir süre ile sınırlanmıştır. Bu suretle 6 aylık süre içinde kendisine elverişli bir
iş bulamayan işçilere iş temin etmenin yanında, işçinin alıştığı işyeri ve işte çalışmasına olanak
hazırlanmıştır. Aradan geçen 24 yıl içinde ekonomik ve sosyal kavramlar büyük bir anlam değişik
liğine uğramıştır. Diğer taraftan İş Kanununun sosyal muhtevasının yeterince anlaşılamaması
nedeniyle Kanunun 13 ncü maddesi kötü niyetle kullamlagelir olmuştur. Sadece işletmenin eko
nomik gereksinmeleri nedeniyle işçinin işten çıkarılması gerektiği hallerde kullanılması gereken 13
ncü madde, başka amaçlarla da kullanılmmaya başlanılmıştır. Çağımızda «Devlet benim» anlayışı
nasıl çok gerilerde kalmışsa «İşletme benim» anlayışı da yeni bir işletme anlayışına dönüşmek zo
rundadır. Sanayi devrimi yıllarının oluşturduğu hukuk ve işletme anlayışının çağımızda kalan
artıklarıyle ekonomik ve sosyal düzenin yürütülmesi sadece çalıştırılanların insanca yaşama onurluluğuyle değil çalıştıranların insanca yaşama onurluluğuyle de bağdaşamaz.
Anayasamızın 41 nci maddesi «İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» ve 42
Millet Meclîsi
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- 4 nci maddesi de «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları
korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirler alır.» demektedir.
Gerek içinde yaşadığımız çağın ve gerekse Anayasamızın belirttiği sosyo - ekonomik görüş
içinde hiçjbir işverenin sadece arzu etmediği için işçiyi işinden çıkarma hakkı olmaması gerekir.
İşçi-çıkarma ancak işyerinin ekonomik zorunluluğuna dayandığı sürece yapılmalıdır ve 13 ncü
maddenin gerçek anlamı da budur.
Yukarıdanıberi belirtilen anlayış çerçevesi içinde 24 neü madde yeniden düzenlenmiştir.
İşyerini, emek ve sermayenin bütünleşerek sosyal ve ekonomik hayatı toplumun mutluluk ve
esenliğine yönelmiş olarak gören bu anlayış, ne sermayenin emek üzerinde ne de emeğin sermaye
üzerinde hâkimiyet kurmasını kabul etmemektedir. Bu suretle işinden çıkarılan işçi bu çıkarılışın
haklı olduğuna ve gerektiğinde işyerine tekrar dönebileceğine inanacaktır. Bu çıkarma nedeniy
le de işverenine karşı kötü duygular beslemeyec ektir. İşveren de işyerine aynı işçiyi almakla işlet
meye yabancı birini değil, oraya alışmış işyerinin -çalışma koşullarını bilen kendisine bu sebeplerle
daha yararlı bir işçi almış olacaktır.
III. - 3 ncü maddenin gerekçesi :
İş Kanununun 24 ncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 98 nci maddenin VII nci
bendinde de değişiklik yapılmıştır.
IV. - 1476 sayılı İş Kanununun 26 nci maddecinin ikinci fıkrası 14 ncü maddeye aktarılmış ol
duğundan fıkranın 26 nci maddeden çıkarıldığı 'belirtilmiştir.
V. - Yürürlük maddesidir.
VI. - Yürütme maddesidir.

İ9taüxbuü Milletvekili Eeşat Ülker'in, İşeinâaı Kıdem Talzminatunın 15 günden '30 güne çıkarılmadı
IhaMoııldai *Kmwa. MdM (2/25)
MiMet MeclM Yüksek EaakainJhgına
ıGeçen Dönem 15 . 6 . Iİ97I3 günıünide MMiet Meclliısüne sunduğum «İşçjiniin Kıdem Tazminatı
nın Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması hakkımdaki Kanun teklifim» Dönemin sona 'ermesiyle
kadük olmuştur.
Teklifimin İçtüzüğün 78 nci maddeisi gereğince yenilenmesini rica ederim. iSlaygılaramla.
'î'stanibu'l Milfeltvekili'
Reşit Ülker
Müet MVGMİ ıSayuı Başkanlığına
!«İşçin!in Kıdem Tazminatının Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması! hakkında yasa önerim» ge
rekçesiyle ib'irlikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla rica edenim.
15 Haziran 1973
<î®tanlbul Milletvekili
Reşit Ülker

C. H. P. İstanbul Mffiâtvdkili Reşit Ülker'din. «İşçi Kaidem Taızminatuıın /Yaflldla 15 gimĞezı 30 jgüne
çıkjaolmaJsı halkkrnlda Yasa önenlM^ ^eatelklçeöü
• H475 sayılı ve 25 Ağustos 1971 günlü iş yasa sının 14 ncü maddesinde işçliıniiln çalıştığı iş 3 yıl
dan fazla olmak şartı ile işe başladığundan- itibaren her tam yıl için 15 günlük tutarında tazmi
nat verilmtesini öngörmektedir.
M e t MedM
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- 5 Basm îş EJanununmı 6 neı maddesinde kıdem tazminatı bir ay e&ais atamak
ed$ım%taır. Böylece; iki ayrı kanunda ayrı esaslar kabul ediflönsig bıûunımaıktadıır.,

suretiyle kabul

Uygulamada kıdem tazminatının toplu sözleşme yoluyle daha uzun bir süne için' kalbul edildi
ğine rastlianmaktadır. Özellikle üç yıllık çalışma şartını bir yıla indiren, 15 günlük ücret tutanı
nı 90 günlüğe kadar artıran ve işlinin isteği ite işten aynıHması halinde, 5 - 10 yıl çalışması şartıyle tazminata hak kazanmasıını düzenleyen toplu sözleşmeler vardır. Böylece sosyali hukuk Dev
letinin gereği alarak işçiye biraz daha fazla güvence sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gel
miştir. Bu nedenle, .kıdem tazminatını yılda 15 günlük ücret tutanndan yıilda 30 günlük ücret tu
tarınla değiştirillmıesini teklif ediyorum.

İşçinin Kıdem Tazminatının Yılda 15 günden 30 güne çıkarılması hakkında Yasa önerisi
MADDE 1. — 25 Ağustos 19711 <gün ve 1475 sayılîı iş Yasasının M ncü maddesinin birinci
fıkrasındaki «Üç yıldan fazla çalıştmaş olmak şartı ile işe başladığımdan itübaren her tam yıl için
işçiye İİ5 günlük ücreti tutarında tazminat verilir» ibaresi «üşe başladığından itibaren her üç tam
yıl için işçiye 30 günlük: ücretti tutarında tazminat verilir» biçiminde değiştirilmiştir.
MADDE 2. — Bu Yasa yayılma tarihinde yürürlüğe1 girer.
MADDE 3. — Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu! yürütür.

Aidatta, Mlillletvte&M Al^arsföaıı Tüırfkeş ve 2 aa&jadaşınııı, 14715 öayılı İş Kaammum 14 ncü (mıaidldesan'ün birimdi fıkrasının dteğüıştM ailesi haikiknıda kajatun tefeüiftij (2/187)
17 . 4 . 1974
'Mlill'eıt M
' ^jcOİIjaü Bta^kaıılliığıaıia
Aşağıda sunmakta okluğumuz 'kanını ıteiklifin in ilgili makamlarca incelenimesine deiâietJlerinizi
rica ederiz.
Saygılarımızla.
Adama Milletvekili
Alparslan Türkeş
M. H. P. Genel Başkanı

Ankara Milletvekilli
Mustafa Kemal Erkovan
M. H. P. Genel Sekreteri

Yozgat Milletvekili
Ali Fuat Eyüpoğlu .
M. H. P. Genel (Sekreter Y.

Ülkemizde 1936 yılında yürürlüğe ıgSıren 3008 sayılı îş KJanununıdan ibu yana, iş yerlerimizde
çalınanlarla, çalıştıranlar arasında iş tanzimini sağlamaktadır. Sanayi hareketimiz ve değişen dün
ya şartlamna uyularak çalışma mevzuatımızda z aman zaman değişiklikler yapılmıştır. 1963 yılın
da çıkarılan 274 ve 275 sayılı kanunlarla, işediler sendikalaşma ve toplu pazarlık gücüne sahÜp
o-lmuşlardır. ihtiyarî üyelik ve güçlü sendikacılığı sağlamayan bu kanunlar, ancak toplu işçi ça
lıştıran iş yerlerinde cılızca uygulama olanağı bulmuştur. (Sendikalaşma imkanından yoksun işçile
rin işverenlere karşı hiçbir sosyal güvenliği yok tur. 1475 sayılı îş Kanununun 14 ncü maddesi iş-
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çinin 'bir işyerinde kıdem tazminatına hak kazan mıak için 3 yıl1 gibi uzun bir zaman (getirmiştir.
Devlet 'bayatı içlinde özel sektör dediğimiz kesim de 'kalifiye olmayan vasıfsız ve orta vasıftaki iş
çilerden 3 senesini dolldurmıuş çok az işçiye ra:s !İanmak!tadı,r. Üç senesini doldurmaya az bir za
manı Ikaılan vasıfsız ve orta vasıfta'ki işçi sudan Ibalıanelerle işinden atılmakta ve işverenler kitleni
(tazminatı ödeme külfetinden kendilerini kurtarmaktadırlar.
Ayrıca,, İşçinin her tam. yıl. çalışmasına -karşı Tık 15 günlük igib'i senibolik .'bir tazminat sosyal
güvenlik garantisi olmamaktadır. Yarınından emin işçi, huzurlu ve verimli işç'idir. Bugünkü şart
larla her yıl için öngörülen 15 günlük kıdem ta zminatı işçiyi yarınına endişe ü'e bakmasına vesi
le olmaktadır. Ayrıca işçi işverenin emrinde 2!1 nci asırda modern 'bir köle olarak kull-anıılmaktadır. Çalışanlara şa/hsiyetini kazandırmak Devletin »başta gelen görevidir. Emek sermaye arasın
da dengeyi, huzur ve güveni sağlamakla kalkınma savaşında daha emin ve dalha hızdı hedefe ula
şılacaktır.
Bir 'başka kontu ise, eşitlik ilkesinin sağlan maşıdır. İşveren işçiyi dilediği zaman sokağa at
mak 'hakkına- sahip olmakta ve bundan ötürüde kanunî 'bir sorumıluluk taşı'mamaktadır. İşveren
•işçiyi istemeyip işinden uzaklaştırdığı gibi işçide istemediği 'bir* işverenin işinden İstifa ederek:
ayrılma hakkına, sosyal güvenlik tazminatını! ala rak saihip olması gerekir. Aksi halde eşitlik ilkesi
sağlanmamış olur.
Yukardaki sebeplerden dolayı,
, a) İşçinin 'bir iş yerinde kıdem tazminatına hak kazanması için 3 yıllık sürenin b!ir yılla indi
rilmesi.
l
h) Her itam yıl için 15 günlük kıdem tazminatının 30 güne çıkarılması ve toplu iş sözleşme
leriyle sendikaların işçiler için sağladığı kıdem tazminatı artış'lairının 30 günün üstüne ilâve edil
mesi:.
ic) İşçi çalışmak istemediği bir işyerinden istifa ettiği tarihte ihizmeti fbir yıldan fazla ise he:r
t a m yıl içlin hak ettiği kıdem tazminatının işverence ödenmesinin sağlannıasr.

KANUN TEKLİFİ
1475 sayılı İş Kanununun T4 ncü maddesinin -birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş

tir.,
Madde 1. —-'Hizmet akdinin 17 nci maddenin 2 numaralı bendinde gösterilen sebepller dışında
işveren tarafından veya 16 ncı maddenin 1 ve 2 numaralı 'bentlerinde 'gösterilen sebeplerle işçi
tarafından veyahutda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısııyle veya istifa dolayısıyle feshi halinde
bir yıldan fazla •çalışmış 'olmak şartıyle işe baş ladığından itibaren her tam yıl için işçiye 30' gün
lük ücreti tutarında tazminat verilir. Toplu iş sözleşmesi' ile alınan haklar buna ilave edilir.
IMiadde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
İstanbul Milletvekili

Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İs Kanununun
dair kanun teklifi (2/199)

14 ncü maddesinin

değiştirilmesine

T. B. M. M. Başkanlığım
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi
ekte sunul'muştur.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
6 . '5 . 19-74
İstanbul Milletvekili
Engin tînsal
Millet Meclisi
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GEREKÇE
1475 sayılı İş Yasasının 14 ncü maddesi işçinin iş güvenliğini sağlayan kıdem ta.znniiia.ti ile
ilgilidir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde üç. yıl süre ile çalışmış ol
masa öngörülmektedir. Ancak, işyerinde üç yılı dolduran işçiler hizmet akitlerinin 17 nci madde
nin I I numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve I I
numaralı bentlerinde igüsterilcın sebeplerle işçi tarafından veyahut da muvazzaf askerlik hizmeti
dolayısıyle feshi halinde bu tazminata hak kazanabilmektedirler.
Bugün dinamik bir yapı kazanmış olan endüstriyel ilişkiler ortamında işçinin iş güvenliğini sağ
layan unsurlardan kıdem tazminatına hak kazanaıbilm.esi için üç yıllık bir bekleme süresine tabi
tuıtulmiasının bir anlamı kalmamıştır. Grene 'kanunda öngörülen deneme süresini işçi 30 gün içinde
tamıamlamakta ve işyerine sürekli hizmet akdi ile •bağlanmaktadır. Öyleyse, hizmet akdinin sürek
lilik kapandığı tarihten itibaren işçinin iş güvenliği başlamalıdır.
'Denebilir ki, işçinin işyerinıe tam intibakı ve yeteneklerini verimliliğini ortaya /koyması belirli
bir zamana ihtiyaç duyurabilir. Bu görüşü de dikkate alarak kıdem tazminatını bir hak olanak iş
yerinde bir yıl çalışmış kimselere tanımak kanunun ve getirdiği güvencenin gerçeğe uygunluğunu
isağlaıya çaktır.
Ayrıca, kıdem tazminatının her çalışılmış bir yıl için -30 günlük ücreti üzerinden hesabedilmesi zorunluluğu toplumam içinde bulunduğu ekonomik koşulların gereğidir.
Kusuru olmadığı halde işinden çıkarılan işçinin hemen iş bulma olanağı yoktur. Yeni bir iş
buluncayaı kadar geçecek olan süre mutlaka dikkate alınmalı .ve parasal değeri endiriimesi iyi .ya
pılmalıdır. Kıdem tazminatının her yıl için 30 (gün olarak tespiti işçinin iş güvenliğini sağlayıcı
yeni bir faktör olacaktır.
1475 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde belirtilen kıdem, tazminatı işverenlerin işçiye karşı
şahsi bir borcudur, fakat bu husus kamunda belirtilmemiştir. İşverenler bu şahsi borçlarını üçüncü
şalhıstara; örneğin sigorta şirketlerine devretmenin yollarını adayabilirler. Böyle bir davranış iş
veren karşısında ekonomik yönde güçsüz olan işçimin daha da güçsüzlenmesi anlamını taşıyacak
tır. Öyleyse, kıdem tazminatın;! ödeme külfetini üçü ncü şahıslara devreden anlaşmaların hüküm
süz sayılması gerekir.
»Ayrıca bu tazminatın işçinin işyerinden kendi isteği ile ayrılması halinde de1 ödenmesi işçinin
o işyerinde geçen hizmetlerini değerlendirilmesi anlamımı taşıyacaktır.
Kanunda işçi yararına bu değişikliklerin yukarıdaki nedenlerle yapılması zorunludur.

1475 sayılı İş Kanununun

14 ncü maddesinin değiştirilmesine

dair kanun

teklifi

MADDE 1. — 1475 «ayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14. — Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında
işveren tarafından veya. 16 ncı maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi
taralından veya muvazzaf askerdik hizmeti dolaynsıyle veyahut da işçinin işyerinden kendi isteği
ile. ayrılması dolayısıyle feshi halinde bir yıldan fazla çalışmış olmak şartıyle işe başladığından
itibaren her tam yıl için işçiye 30 günlük ücreti tutarında, tazminat verilir.
Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır.
Ihtiya.rlık aylığı 'bakımından bağlı bulundukları kurum veya. sandıklardan aylık veya toptan
beleme almak amacıyle hizmet akdini fesheden işçilerde' yukarıdaki fıkrada yazılı bulunan tazmi
nata hak kazanır. İşçinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye
hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptanı ödeme yapılması için ih'tiyarlık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu bel
gelemesi şarttır.
Millet Meclîsi

(S. Sayısı : 06)
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İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devanı, etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş olmasına
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak
hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut diğer bir surette işverenden başlka bir işverene
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi işyerindeki hizmetlerinin toplamı üzerin
den hesaplanır. Kıdem tazminatı ise bu intikal devresindeki işverene aittir. İşyeri intikali ile be
raber devam ettiği takdirde kıdem tazminatı hilâfına hüküm olmadıkça yeni işverene aittir.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazKa kıdem tazminatı ödenmez.
İşçinin ölümü halinde bu tazminat tutarı kanunî varislerine ödenir.
(Bu süre hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 'artırılabilir.
Kıdem tazminatı işveren için şahsî bir borç olup, Isıvereni bu sorumluluktan kurtarmak için
özel ve tüzelkişilerle yapılacak anlaşmalar geçersizdir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuruluı yürütür.

üSağıhik 've (Sosyal iştiler Komisyonu raporu
Millet Meclisi
$ ağlık ife \Sosyal İşleri Komisyonu
Esas No. :• 1/135, 2/25, 2/187, 2/199
Karar Nv. : 4

5 . 6 . 1974

Yüksek Başlkanlığa
Çalışıma Bakanlığında hazırlanıp Balkanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meıdlıisiınıe »umulan,
1475 sayıilı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nei maddeısimin VII nci bendinin değişti
rilmesi halkkımda, kanun taısarıısı, İstanbul Milletvekili Keslit Ü t e r i m , işçinin kıdemi tazminatının
15 günden 30 gün<& çıkarılması hakkında kanun ıteiklifii, Adana MillettveıkiM Alpasılan Türkeş ve
2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiiştirilmeısii hak
kında 'kanun teiklifi ille Isıtaınlbul Milletveikiılli Engin Üntsal'm, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü
maddesinin değiıştiıilmesiiıne dalir kanun teklifleri komkyoınuımuza havale oılımımaiMa, hükümet adı
na Çalışma Bakanı ile diğer bakanlık temısiilcileri ve teklif sahipleri de hazır oldukları halde ge
rekli lineelenıeleır yapıldı.
Tasarı ve tekliflerin aynı mahiyette olması sebebiyle komisyonumuzca birleştirilerek müzakereye ve kapsam itıibarıyle de daha şümullü olduğu nazarı itilbane alınarak tasarının .görüşme
lere esas ailınımaısına karar verilmiştir.
'Görüşmelere esas alınan tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzene, Anayasamızın 41 nci
maddesi ile iktisadî ve sosyal hayat, adalet, tüm çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış sağlanması amacına göre düzenledir ve yine yasanın 42 nci maddesii ille
de çalışma herkesin haiklkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışıma hayatının
(kararlılık içimde gelişmesi için, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destek
ler ; işsizliği önleyici tedbirleri alır. denilmek: suretiyle gerek içimde yaşadığımız çağ ve gerekse
(Sosyo - Ekonomik açısından, işçiyi işveren işinden keyfî elarak çıkarmak gibi bir hakkı olması ge
rektiği saptanamaz.
Bu durumda çağlımızda «devlet bemıim» anlayışı nasıl çok .gerilerde kalmışsa «İşletime benim»
anlayışıda yeni bir anlayışa dönüşmesi zorunlu hale ıgelllmliş %ulunimalktadır.
İşte bütün bu sebeplerle; işçinin sosyal ve ekonomik açıdan daha uygun bir düzeye getMımesi
amaeıyle 15 günlük kıdem taaminatınm 30 g^ikiB çıkarılmasını öngören 1476 sayılı İş Kanumumun
14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddenin VII. bendi ve 26 nci mıaddenin 2 nei fıkrasının kaldınimaısı ile oluşan yasa değişikliği hakkımda genekçede kısaca izah olunan hususlar kotmıiısyonuMillet Mecl'isî

(IS. Sayısı : 66)

—9—
MlZöa ıda yeterli görülmek prensip itAbarıryiLe kafoul edilmiş ve maddelerin müzakeresine gieçiillımaş.
»tir.
Birinci maddemin müzakeresi esnasında maddeye açıklık geıtirımelk ve tatbikatta mnlhtem'el
yanlış anlalmailam meydan verıiTemıek aıtnacıyle,
ıMialddedeki her tam yıl içlin 30 günlük öngörülen kıdem tazminatının bir yılı aşan süreliler için
de ödenımesi kalbul edildiğinden bu sürelerin de 'aynı oran üzerinden hesaplanın alsı suretiyle fık
raya ilavesi öngörülmüştür.
1475 sayılı İş Kanununun işçinin kendi isteği ile ayrakııası halimde kıdem tazminatı verilmıeısi
öngörüilmeiktte ve yapılan değişiklikle işçinin kemdi islteği ile ayrılmaisı halimde çalışitığı her tem
yıl için 10 günlük kıdem tazminatı aLmıası uygun .görülerek maddeye Ihu husus eklctnımdştir ancak,
bu tazminatın hak edilmesinde kanunun 13 ncü maddesindeki ihbar önerilerine uyulması şart kılınanıişftıır.,
Yine madde meıtniıııdeıki müteselsilıen kelimesi tatbikatta telafisi mümkün tolmayan sonuçlar ve
rebileceği gıözıöıniüne alınarak madde metninden çılkarnknıştır.
İşçinin ödümü halıiınide birinci bendin dördüncü fıkrasından yararllaınılmiası için belge aranimaJması .gerektiği kanısına varılarak mıeıtme işçinin öflümıü 'halinde bu şart aranmaz hüikmü ilâve edil
miştir.
işçilerin kamu kesiminde muhtelif işyerlerinde geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı bakımın
dan lbirle§tirilmesani öngören fıkraya hizmetlerin T. C Emekli Sandığında ve Sosyal Sigortada
geçmesi halinin yanına 'bu hizmetlerin sadece Sosyal Sigortalar Kanununa talbi olarak geçmesi ha
linde ibaresi 'eklenmişti r.
Tatbikatta bazı işverenlerin işçilerin kıdem tazminatlarını sigorta şirketlerine sigorta ettir
dikleri görülmektedir; işverenin şahsî borcu olarak kalbul edilen kıdem tazminatlarını kanunun
öngördüğü lamaca aykırı okluğu kabul edildiğinden kıdem tazmin ati arının sigorta ettirilemeye
ceği Ihükmü ilâve edilmiştir.
Tasarının ikinci çerçeve maddesiyle değişikliğe talbi tutulan 1475 »ayılı Yasanın 24 ncü madde
si tasarı metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 3 ncü çerçeve maddesiyle değişikliğe talbi tutulan 98 nei maddesinin VII hendinde
yapılan değişiklikteki tekerrürü halindeki para cezasının 2 katına çıkarılması hükmü tatbikatta
bazı yanlış 'anlamla™ sebebiyet vereceği ve zaten işçi başına 1 000 lira ağır para cezasının isteme,
amacı temin edeceği gözönünde bulundurularak ıberidin metinden çıkarılması uygun görülmüş ve
bu değişikle kalbul edilmiştir.
Çerçeve dördüncü maddeyle getirilmiş bulunan 'tasarının 26 ncı maddesinin 2 nei fıkrası 14 ncü
maddeye aktarılmış bulunduğundan Komisyonumuzca bu madde tasarı metinde olduğu gibi ay
nen kalbul edilmiştir.
Yürürlük ve yürütmeye taallûk eden 5 ve 6 ncı maddeler aynen kaıbul edilmiş olup yapılan
bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kalbul edilmiştir.
Işjbu raporumuz öncelikle görüşülmek üzere havalesine de uyularak Plan Komisyonuna tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kastamonu
Adıyaman
Bingöl
Gaziantep
S. Tığlı
K. Tabak
M. C. Ezman
O. Tokuz
İçel
İstanbul
İzmir
Kahraman Maraş
N. Baş
E. Unsal
Y. Çakmur
II. Evliya
Kastamonu
Konya
Sakarya
Samsun
V. İlhan
Bazı hususlarda söz
(Muhalefet şerhim eklidir)
F. Uysal
hakikim mahfuzdur
K. Durukan
M. Demirtaş
Ankara
F. Pehlivanlı
Millet Mecliisi
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MUHALEFET ŞERHİ
1475 sayılı Yasanın 14, 854 sayılı Yasanını 20 nci maddesini tadil amacı ile • hazırlanan tek
liflerde parça fbaşma, akort, götürü vreya yüzde usulü gibi ücrettin salbit olmadığı hallerde kıdemi
tazminatına esas ücretin telspitimde geriye doğru bir yıllık kazancın çalışılan sürelere bölün
mesi . suretiyle bulunacak ortalamanın saat ücretli işçilerle parçabaşı işçiler arsında pareaibaşı
işçileri aleyhine bir durum yaratacaktır.
Şöyle'ki :
Aynı ücretle çalışan saat ücretli ve parçabaşı işçisine aynı Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan
zamana rağmen zam uygulamasından 2 ay sonra emekli olduklarında saat ücretli işçi zamlı
ücreti üzerimden, parçaibaşı işçisi ile 10 ay zam sız ücreti 2 ay zamlı ücreti ile yıllık kazancı o
yılki çalışma günlerine 'bölünmek suretiyle bulunacak ortalamı a üzerinden kıdem tazminatı ala
caktır. Bu hal esasen ücrette güvencesi olmayan parçabaşı işçislinin büyük kaybına sebebolacaktır.
Bu sebeple ilgili fıkraların : Kıdem tazminatı nın hesaplan m ası son ücreti üzerinden yapılır.
Parçalbaşına, alkort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretini saibit olmadığı hallerde son bir
yıllık süre içinde, işçi ücretine yapılan zam veya terfi tarihi ile tazminat ödeme tarihi ara
sında işçiye ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunaıeak
ortalama ücret bu tazminat hesabına esas tutulur.»'
Şeklinde tanzimi gerektiği görüşündeyim.
(Saygılarımla.
30 . '5 . 1974
Sakarya Milletvekili
Kenan Durukan

Bütçe Plan Komisynu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 1/136, 2/25,
2/187, 2/199
Karar No. : 9

7 . 6 . 1974

Millleit Meclisi Başkanılığtfısa
Komisyonumuza havale buyurulan «1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci
maddesinin VII nci'bendinde değişiklik yapıl iması hakkındaki kamun tasarısı» Çalışma, Bakanı
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı t oplantida incelendi, görüşüldü :
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesi, ki dem
tazminatınla ilişkin
hususları düzenl'eımektedir. Sosyal barışın sağlanması, işçi - işveren arasında uyumlu ve adaletli bir sistemin
Ikurulmasıyle sağlanabileceğine göre, çağlımızın değişen. koşulları içinde işçilerin iş ve gelir gü
venliği konusundaki gelişmeler ve Toplu İş Sözteşmcl'erdeki
yeni
eğilimlerin
gereği
ola
rak, kıdem taizmjinaltma ilişkin, yasa sürülerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Madde
nin yürürlükteki şekli, her tam yıl için 15 günlük ücret karşılığı tutarında kıdem tazminatı
uygulaıması, değişeni yaşam koşulları bakımmd an yetersiz kalmaya 'başlaımııştır. Madde ye'nii şek
liyle, belirli yasal nedenlerle hizmet akdinin s ona erdiği durumlarda kıdem tazminatı, 15 gün
lük ücret tutarı yerine 30 günlük ücret tutarına yükseltilmekte, ayrıca kıdem tazminatına hak
ıkazamtaa süresi, 3 yıldan 1 yıla indirilmektedir. Bu bir yıllık sürenin, yalnız fiilen çalışma sü
relerini değil aynı zamanda hizmet akdinin asıkıda kalacağı bütün durumları kapsayacağı
acıktır. Aslında,-hizmet akdinin askıda kalma durumları akdi sona erdiren yasal nedenle değildijr.
Millet Mecl&l
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Bir- işyerinin devir veya f intikali halinde kıdem tazminatı hesabında meydana gelem aksak
lıkları gideırmeik anıacıyle yemi ve eski işverenin zincirleme sorumlu olacaklarıma, dair hüküm
g-etirilmiştir. Ancak, eski işverenim sorumluluğu, işçileri' çalıştırdılkarı devre ile sımırlanımıştır.
Kamu kesiminde çalışan belirli grup kişilerdin işçi ve memur statülerinden hangisine gireceği,
madde değişikliğinde dikkate alımımış ve uygulanmadaki aksaklıkları önlemek ibakımındam. ka
mu kuruluşlarının kapsamı açiklanimış bulunmaktadır.
İşçilikten memurluğa geçenlerin, işçilikte geçen sürelerine ait kıdem tazminatları
güvence
altına alınımış, fakat meımıırken işçi olanların memurlukta geçen hizmetlerine ait kıdem hakları
herhaınıgi ıbir yasada düzeni en raemiştir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak gayesiyle madde met
nine iki yemi fılkra eklenmiştir.
•İşçilerim kıdem tazminatlarının 15 günlük ücret tutarı yerine 30 günlük ücret tutarıma yük
seldiği hususu 1 . 2 . 1974 günlü Millet Meeli simde okuman Hükümet Programı ile kamuoyu
na açıklanmıştır. Bu tarihle tasarımın kanunlaşıp. Resmî Gazetede yayımlanan tarihleri anasın
da geçecek süre içerisinde 15 gündük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeneıreik işten çıkarılan
işçileırim, haksız uygulamaya uğramış
olacakları dikkate alınarak, tasarının 1 . 2 . 1974 tari
hinden geçerli ollnıak üzere yayım tarihimde yü rürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
Kıdem tazminatının ödenmesinde uygulanacak ücretin tanımı İş Kanununun 26 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasında düzenlenmiştir. Kanun! tekniği bakımından fıkra 14 neü maddede düzen
lenmiş ve 26 ncı maddeden çikarrlmıştır.
1475 sayılı İş Kamiunıunun 24 mıeü maddesi toplu işçi çılkarma durumunu düzenlemiş bulunmak
tadır. Her düzenleme bir zorumluğun gereğidir, içinde bulunduğumuz çağın koşulları ve Anaya
samızın sosyal ve ekonomik görüşleri, hiçlbir işverene kamunla düzenlenmiş durumlar dışında
işçiyi işinden çıkarıma halkkı tanımamaktadır. Ancak, ekonomik zorunluluk hallerimde uygulam
aması icabeden 13 neü madde hükümleri, başka amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeııd
görüş açısıyle 24 nıcü madde yeniden düzenlen mistir.
Toplumun mutluluk ve esenliğini sağlamak için, emek ve sermayenin ahenk içinde bulunma
ları gerekir. İşçi, zorunlu haller nedeniyle, işten çıkmak durumunda kaldığı iş yerine, gerektiğin
de bir zorlukla karşılaşmadan dönebileceğine inammıalidır.
işçimin bu inancı, işverene karşı iyi duygular beslemesine yol açacak ve neticede sosyal barışa
bir adım daha atılacaktır.
İş Kanununun 24 neü maddesinde yapılan değişikliklere uygun olarak 98 nci maddenin 7 nci
bendinde değişiklik yapılmıştır.
1475 sayılı iş Kanununun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 14 neü maddeye aktarılmış olduğum
dan bu fıkra 26 ncı maddeden çıkarılmıştır.
Yukarıdaki özetlenen hususları kapsayan tasarı, önhavalesi uyarınca (Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonuna havale olunmuştur.
Komisyon; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in işçi kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılması hakkında, Adana Milletvekili Alpaslan. Türkeş ve iki arkadaşının 1475 sayılı iş Kanunu
num 14 neü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril mesi hakkında ve İstanbul Milletvekili Engin Un
sal'm- 1475 sayılı iş kanunumun 14 neü maddesi:;in değiştirilmesine dair kanun teklifleri, tasarı
ile aynı mahiyette olmadan medeniyle birleştirilmiş ve görüşmelerde tasarı esas alınmıştır.
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, gerekçede izah edilen hususları prensip olarak kabul etmiş ve
maddelerlerin müzakeresine geçilmiştir.
Tasarının 1 nci maddesine; maddeye açıklık getirmek gayesiyle her tam yıl için 30 ıg.ün olarak
öngörülen kıdem tazminatının bir yılı aşan sürele ı i içinde ödenmesi kabul edilmiş ve artık sürele
rin oran dahilinde hesaplanarak bulunması hususu fıkraya eklenmiş, işçi kendi isteği ile ayrılması
halinde çalıştığı her tam yıl için 10 günlük kıdem tazminatı alması uygum görülmüş ve bu husus
maddeye eklenmiştir. Ayrıca müteselsil kelimesi tatbikatta aksaklıklar doğuracağı gerekçesiyle
madde metninden çıkarılmıştır.
Millet MecOSbî
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İşçinin ölümü halinde 1 nci bendin 4 ncü fıkrasından yararlanılabilmesi için şart aranmaz hük
mü '©Henmiştir.
İşçinin kamu kesiminde muhtelif işyerlerinde geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı bakımından
birleştirilmesini öngören fıkraya «Sadece Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmesi halinde»
ibaresi eklenmiştir.
İşverenin şahsi borcu olarak kabul edilen kıdem, tazminat]arımın Sigorta edilemjeye<*eği hük
mü ilâve edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş tir.
,
:
Tasarının 3 ncü maddesi; 98 nci maddenin 7 nci bendinde yapılan değişiklikle, tekrarı halinde
para cezasının 2 katma çıkarılması hükmü yanlış anlamlara yol açacağı düşüncesiyle, bu bendin me
tinden çıkarılması uygun görülmüştür.
Tasarının 4, 5, 6 nci maddeleri aynen kabul edilerek öncelikle görüşülmek üzere {Komisyonu
muza havalle olunmuştur.
Çalışma hayatında meydana gelen aksaklıkları gidermek gayesiyle hazırlanan bu kanun tasarı
mın olumlu bulan komisyonumuz ıgörüşmelerde bağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun değiştirişini
esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 1 nci madde ile değiştirilmesi 'öngörülen 14 ncü
maddenin 4 numaralı fıkrasının 3 ncü prağrafı metinden çıkarılarak, 11 numaralı paragrafı «Kı
dem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça Ibaşma, akort, götürü veya yüzdo 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 tutu
lur; Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı taktirde tazminata esas ücret, işçinin işten
ayrılma ıtarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan ıgüınlere
bölünmesi suretiyle hesap edilir. Şeklinde değiştiril erek, tasarının ikinci maddesi aynen, üçüncü
maddie, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun de ğiştirişiue uyularak aynen, tasarının 4, 5 ve 6 nci
maddeleri ise tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
Bıaşkan
Başkanvefcili
Kâtip
Sivas
ve bu rapor Sözcüsü
Eskişehir
A. Durakoğlu
Tekirdağ
A. A. Koksal
Y. Alpaslan
Adana
S. Kılıç
İmzada bulunamadı

Ağrı
C. Erhan

Artvin
T. ATtunkaya
İmzada bulunamadı

Aydın
M. Ş. Koç

Elâzığ
//. Buz

Erzurum
R. Danışman
Söz (hakikim mahrumdur

Gaziantep
Y. öztürkmen

Giresun
/. E. Kilıçoğlu

Giresun
0. Yılmaz

Güa$ü§h,a/ne
T. Yücel
imzada bulunamadı

İstanbul
M. Titeün

İzmir
Y. ErgıeaüeJkm
İmzada bulunamadı

M'illet MecSri
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İzmir
C. Karagözoğlu

îzmlk
A. K. Önder

Kars
K. Okymj

"* Kayseri
C. Cebeci

Kütahya
A. M. Ablum
İmzada bulunamadı

Malatya
M. Delikaya

Malatya
H. Gökçe

Manika
H. Otocu
İmzada bulunamadı

Ordu
B. Taranoğlu
İmzada bulunamadı

Tıökat
H. Abbas

Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUN
DEĞİŞTİRİŞİ

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII ncı bendinin
değiştirilmesi halikında Kanun tasarısı

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri
ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.

MADDE 1. — 1475 sayılı iş Kanununun 14
ncü mladdesd aşağıdaki şdkilde değiştiril mistir.

Kıdem

Tazminatı

«(Madde 14. —• Bu Kanuna tabi işçilerin hiz
met akitlerinin :
1. — İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci
maddesinin II numaralı bendinde gösterilen se
bepler dışında,
2. — İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı
maddesi uyarınca,
3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. — Bağlı bulundukları, kanunla kurulu
kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik ve
ya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak
amaeıyle;
Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle
son bulması halinde işçinin işe başladığı tarih
ten itibaren hizmet akdinin devamı süresince
geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 gün
lük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam
etmiş veya fasılalarla yeniden aktedilmiş ol
masına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya
intikali, yahut herhangi bir suretle bir işve
renden başka bir işverene geçmesi veya başka
ıbir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri ve
ya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin top
lamı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya
herhangi bir surette el değiştirmesi halinde iş
lemiş kıdem, tazminatlarından her iki işveren mü
teselsil en sorumludur. An'cak işyerini devreden
işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdık
ları sürelerle sınırlıdır.
İşçinin birin'ci bendin 4 ncü fıkrası hükmün
den faydalanabilmesi için aylık veya toptan
ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendi
sine aylık bağlanması veya toptan ödeme ya
pılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı
bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat et
miş olduğunu belgelemesi şarttır.
Millet Meclfel

Kıdem

tazminatı

Madde 14. •— Bu ikanuna tabi [işçilerin hiz
met aMtleriniin :
1. — İşveren tarafından bu Kanunun 17 ıııci
maddesinin II numaralı bendinde gösterilen se
bepler dışında,
2. — İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı miad
desi uyarınca,
3. — Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısryle,
4. — Bağlı bulundukları, kanunla 'kurulu
kuirum veya sandıklardan yaşlılık, lemelkliliik vıeyıa malûllük aylığı yahut toptan ödemıe salmak
amacıyle;
Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle
son bulması halinde işçinin işe başladığı tarih
ten itibaren hizımet aikdinlin devamı sünesinde
geçen her -tam yıl için işverence işçiye 30 ıgünlük ücreti tutarında Ikıdem tazminatı ödenir.
Bir yıldan artan süneler için de aynı oran üze
rinden ödeme yapılır.
İşçinin kendi isteği ile işten (ayrılması halin
de işçiye çalışılmış her tüm yıl için 10 günlük
ücreti tutarında ikıdem tazminatı ödenir. İşçi
nin bu -haktan yararlanması 13 ncü maddedeki
ihbar önellerine uymıası şartına bağlıdır.
İşçilerim (kıdemleri, hizmıct akdinin devam
•etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma
sına bakılmaksızın aynı işverenin ıbir Veya de
ğişlik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözıönünıe
•alınıanak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya in
tikali, yahut herhangi bir suretle bir işvierlenden başka bir işverente geçmesi veya başka bir
yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya
işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin topla
mı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya
herhangii bir surette <el değiştirmiesi ihlalinde iş
lemiş kıdem tazminatlarından her iki işverien
sorumludur. Ancak işyerini devreden işveren(S. Sayısı
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ
1475 sayılı İş Kanununun

14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin 7 nci hendinin
hakkında kanun tasarısı

değiştirilmesi

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

Kıdem

tazminatı

Madde 14. — Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin :
1. İşveren tarafından bu kamunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler
dışında,
2. İşçi tarafından ıbu kanunun 16 nci ın/aidcleüi uyarınca,
3. Muvazzaf laskerlik hizmeti dolayısiyle,
4. (Bağlı bulundukla rı, kanunla kurulu kurum, veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya
malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amaciyle;
Feshedilmesi veya işçinin ölümü 'sebebiyle son bulması halinde işçinin işe başladığı tarihten iti
baren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti
tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan 'süreler için de aynı oran üzerinden ödeme ya
pılır.
İşçilerin- kıdemleri, hizmet -akdinin devam etmiş veya fasıllarla yeniden akdedilmiş olmasına,
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak
hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali, yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka 'bir iş
verene ıgeçimesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet
akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya herhangi bir surette el de
ğiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini dev
reden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle sınırlıdır.
İşçinin birinci ibendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan öde
meye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması
için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müraciaat etmiş olduğu
nu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.
T. C. Emekli iSandığı Kanunu ve 'Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar
Kanununa talbi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin
bir'leştirilnıesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malûllük aylığına ya da
toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı
üzerinden, son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye ıgöre kı
dem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri,
kıdem tazminatının hesabımda dikkate alınmaz.
Ancak bu 'tazminatın T. C. Emekli 'Sandığıma talb'i olarak g-eçen hizmet süresine ait kısmı için
ödenecek miktar, yaşlılık veya malûllük aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla ola
maz.
Bu maddede geçen kamu 'kuruluşları deyimi 'genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kuramları kapsar.
Aynı kıdem, süresi için 'bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
Millet Meclîsi
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Hükümetin teklifi

Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonun değiştirdşi

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya
da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet
sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Si
gortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük
aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan
işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hiz
met sürelerinin toplamı üzerinden, son kamu
kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında
işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye gö
re kıdem tazminatı Ödenmesini gerektirmeye
cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet
süreleri, kıdem tazminatının hesabında dikkate
alınmaz.
Ancak bu tazminatın T. C. Emekli Sandığı
na tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı
için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük
aylığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli San
dığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine gö
re emeklilik ikramiyesi için öngörülen
mik
tardan fazla olamaz.

terin ıbu sorumlulukları işçiyi 'çalıştırdıklara sü
relerle sınırlıdır.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyi
mi genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 408
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan ku
rumları kapsar.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla
kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
Kıdem tazminatının hesaplanması s'on ücret
üzerinden yapılır. Parça başına, akort, götürü
veya yüzde usulü gibi ücretin şahit olmadığı
hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen üc
retin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi
suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazmi
natın hesaibma esas tutulur.
13 ncü maddenin (e) bendinde sözü geçen
tazminat ile bu maddede yer alan kıdem taz
minatına esas olacak ücretin hesabında, 26 ncı
maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilâ
veten işçiye sağlanmış olan para ve parayla ölçülmeisi mümkün 'akdi ve kanundan doğan men
faatler de gözönünde tutulur.
İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hüküm
lere göre doğan tazminat tutarı kanunî miras
çılarına Ödenir.
Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akit
leri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine de
ğiştirilebilir.»
Mütet Mecüüsl

İşçıindn birimci bendin 4 ncü fıkrası hükmün
den faydalanabilmesi için aylık vieya toptan ö de
lmeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisinle
aylık bağlanması veya toptan «deme yapılması
için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulun
duğu kuruma veya sandığa müracaat :etmiş ol
duğu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halin
de bu şart aranmaz.
T. C. Bııı'ekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Si
gortalar Kanununa veya yanhz Sosyal Sigorta
lar Kanununa tabi olarak sadece laynı ya da de
ğişik kamu kuruluşlaranda geçen hizmıet süre
lerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigorta
lar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığma ya da toptan ödemeye İnak kazanan işçiye,
bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmıet süne
lerinin toplamı üzerinden, son kamu kuruluşu
işverenince kıdem tazminatı ödenir.
Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında iş
çinin hizmet akdinin evvelce bu 'maddeyle göre
krdem tazminatı ödenmesini 'gerektirm'eyeeek
şekilde sonla ermesi suretiyle geçen hizmet sü
releri, kıdem tazminatının .hesabında dikkate
alınmaz.
Ancak bu (tazminatın T. C. Emekli Sandığı
na tabi olarak geçen hizmet süresinle ait kısmı
içlin ödeneöek miktar, yaşlılık veya malullük ay
lığının başlangıç tarihinde T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre
iemeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan
fazla olamaz.
Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyi
mi genel, katma ve öz;el bütçeli idareler ile 468
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan ku
ruluları kapsar.
Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kı
dem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret
üzerinden yapılır. Barca başına, akort, 'götürü
veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı
hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücre
ttin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi su
retiyle bulunacak ortalama ücrfct bu tazminatın
hesabına esas tutulur.
(S. Sayısı : 66)

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi
Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça başına, akort, götürü ve
ya yüzde Usulü gibi ücretiii 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, işçinin
işten ayrılma tarihi ile zammm yapıldığı tarih arasında alman ücretin aynı süre içinde çalışılan gün
lere bölünmesi suretiyle hesabedilir.
13 neü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına
esas olacak ücretin hesabında 26 ııcı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilâveten işçiye sağ
lanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur.
İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçılarına
ödenir.
Bu maddede belirtilen haklar, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştiri
lebilir.
Kıdem tazminatı işveren için şahsi bir borç olup işveren bu sorumluluğunu özel şahıslara veya
sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

MilJel Meclisi
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Sağlık ve Sosyal îşlier Komisyonun depştürişı
13 neü maddenin (C) bendimde sözü geçen
tazminat ile bu maddede y»er alan kıdıem tazmi
natına esas olacak ücnetin hesabında, 26 ncı
ımaddenin birinci fıkrasında yazılı üenetle ilâ
veten işçiye sağlanmış olan para ve parayla öl
çülmesi mümkün akdi ve Kanundan doğan mıenfaatfer de gözönündıe (tutulur.
İşçimin ölümü hıaOiinde yukarıdaki hükümle
re göre doğan tazminat tutarı kanunî mirasçıüarana ödenir.
Bu maddede belirtilen haklar, hizm/et akit
leri veya toplu iş sözleşmJeletriyle işçi lehine de
ğiştirilebilir.
Kıdem /tazminatı âşvıeren için şahsî bir borç
olup işveren bu soruınlulnğunu öztel şahıslara
veya sigorta şirketlerime sigorta (efttirenDez.

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşten çıkarmanın

sonucu

«Madde 24. — İşverenler bu Kanunun 13 neü
maddesinde belirtilen şartlara uyarak işine son
verdiği veya 1'6 ncı maddesinin III ncü bendi
gereğince iş akdini fesheden işçilerin yerine,
çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay
içinde başka işçi alamaz. Bu süre içinde işyeri
ne aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak
isteyen işveren durumu uygun araçlarla yayın
lar ve işçinin kaydettirdiği adresine noter ara
cılığı ile duyurur. Tebliğ tarihinden itibaren
115 gün içinde işyerine başvurmayanların bu hak
kı düşer.

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanununun 24
ncü maddesi aşağıdaki gekdide değiştirilmiştir.
İsten çıkarmanın

Mıadd'e 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir.

17 ne i maddenin I ve III ncü bentleri gere
ğince işten çıkarılan işçiler hakkında da, 6 ay
lık süre içinde işten çıkarmayı gerektiren se
bepler ortadan kalkmış ise, birinci fıkra hükmü
uygulanır.
Bir işyerinin aynı şartlarla işletilmesi veya
işletmeye başlanması yahut mevsim ya da kam
panya nedeniyle yeniden çalışmaya geçmesi hal
lerinde de bu madde hükmü uygulanır. Mevsim,
ve kampanya işlerinde çalışan işçiler için noter
tebligatı hükmü uygulanmaz.
Bağlı bulunduğu emeklilik mevzuatı gere
ğince yaşlılık ya da emeklilik yaşını doldurmuş
ve aynı zamanda yaşlılık veya emeklilik aylığı
na hak kazanmış olan işçiler hakkında bu madMillet MeelSsi

sonucu

(S. Sayısı : 66)
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MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Mffliet MeeSsI

(S, Sayısı : 66)
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Sağlık vb Sosyal İşler Komisyonun değiştimşi

denin tekrar işe alınma zorunluluğuna ilişkin
hükümleri uygulanmaz.
İşlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve da
ha fazla olduğu takdirde işveren, yeni bir işe
yerleştirilebilmeleri için, bunların isimlerini ve
niteliklerini çıkarma tarihinden en az bir ay
önice ilgili İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne
bildirmek korundadır.»
',
MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 98
nci maddesinin VII nci bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«VII - 24 ncü (madde hükümlerine aykırı ola
rak işyerine yeni işçi »alan işverenler, işten çıkar
dığı her işçi için 1 000 liradan aşağı olmamak
üzere ağır para cezasına ve tekrarında daha ön
ce verilen para cezasının iki katı,»

MADDE 3. — 1475 sayılı İş Kanununun 98
nci maddesinin VII ncü bendi iaşiağıdaki şekilde
değiştiriilmiştiir.
VII. — 24 ncü madde hükümlerdne aykırı
olarak işyerine yeni işçi alan işverenler, işten
çıkardığı her işçi iiçin 1 000 Haradan aşağı olmıaımıak üziere ağır para 'cezasına,

MADDE 4. — 1475 sayılı İş Kanununun 26
nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır.

MADDE 4. — Tasaiihin 4 ncü maddesii ay
nen kabul 'edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun 1 nci 'maddesi
1 . 2 . 1974 tarihinden 'geçerli olmak üzere, diğer
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 6. — Tasarının 6 nci' maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir.

20 . 5 .1974
Başbakan
B. Ecevit
Devlet Balkanı
•S. A. Emre
Dışişleri Bakanı
T. Güneş
Ticaret Bakanı
F. Adak
Ulaştırma Bakanı
F. Güley
Turiizm ve Taaı. Bakanı
O. Birgit

Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
1. H. Birler
(2V. Erbakan
O. Eyüboğlu
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
H. I§ık .
O. Asütürk
Ş. Kazan
Millî Eğitim Bakanı
'Bayındırlık Bakanı
Maliye Bakanı
M. Üstündağ
E. Çevikçe
D. Baykal
Güm.
ve
Tekel
Bakanı
Gıda-Tar.
ve Hay. Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Özal
M. Türkmenoğlu
S. Cizrelioğlu
En.
ve
Tab.
Kay. Balkanı
Sanayi
ve
Tek.
Bakanı
Çalışma Bakanı
C.
Kayra
A. Doğru
ö. Sav
Ortnıan Bakanı
İmar ve İskân Bakanı Köy Işler'i ve Koop. Bakanı
A. Şener
A. Topuz
M. Ok
Genç. ve Spor Bakanı
M. Y. Mete

Millet Meclisi
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MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal işleri Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Millet Medliisi
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