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İstanbul Milletvekili Ahmet Topcu'nun, İş Kanununun 5518 sayılı
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 4 ncü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu
raporu ( 2 / 3 0 1 )
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T, B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 4
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum.
Kamutayda müzakeresi için gerekli işlemin yapılmasına emir buyurulmasmı saygılarımla ri
ca ederim.
İstanbul Milletvekili
'
Ahmet Topçu

.

GEREKÇE

5518,sayılı;Kanunun : 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 4 ncü fıkrasında şöyle bir hüküm
vardır. îş akdinin iş verenler tarafından bu madde veya 16 nci maddenin 1 ve 3 numaralı fıkra
larına göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya
askerlik hizmeti dolayısiyle iş akdinin feshedilmesi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak, şartiyle. işe- başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye on beş günlük ücret tutarında bir
tazminat; verilir denilmektedir.
İhtiyarlık sigortasından hak: kazanan bir işçi için bir hüküm mevcut olmaması bir boşluk ya
rattığı aşikârdır.
ŞÖyle ki.-:. Çalışan sigortalılarımızın hukuki durumlarını tam ve âdilâne bir tarzda düzenlen
mesi sosyal ve adalet prensipleri icabıdır. İhtiyarlık sigortasından faydalanabilecek bir işçi uzun
yıllar, çal^müŞ: işçiliği meslek edinmiş yaşlı tecrübeli bir işçidir. Bu
gibi işçiler memleketimizde
iş i yerlerini yıpratıcı ve ağır iş şartları altında bir ömür tüketmiş olup dinlenme lüzumunu ken
dilerinde hissedeceklerdir. Ancak îş Kanununun 13 ve 15 nci maddelerinin 1 ve 2 nci fıkraların
da ; veya askerlik hizmeti dolayısiyle bir işçi iş akdini feshederse veya iş veren îş Kanununun
veya Sigorta Kanunu hükümlerine göre iş akdini feshederse tazminat hakkı tanınmaktadır. Hal buki yukardan beri izahına çalıştığım ihtiyarlamış ve ihtiyarlık sigortası hükümlerinden hak ka
zanabilmek için binbir meşakkatle çalışmış yaşlı işçilerimizin hiç olmazsa hayatlarının geri kalan
kısmında biraz olsun dinlenme imkânının verilmesi içiıi Ihtiyarlik Sigortasından hak kazanan bir
işçinin de kendi arzusiyle iş akdini fesih halinde îş Kanununun 13 ncü maddesindeki tazminata
mütaallik hükmünden faydalanması adalet prensiplerine uygun olur düşüncesiyle aşağıdaki fık
ranın: eklenmesini teklif ediyorum.
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Yüksek Başkanlığa
îstanbul Milletvekili Ahmet Topçu 'nun,
«3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanun
la değiştirilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 4
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifi» gerekçesi ile birlikte 23 . X I . 1951 tari
hinde komisyonumuza havale buyurulmuş ve 3,
5, 12 ve 19 Aralık 1951 tarihlerindeki oturum
larda incelenmiştir.
Teklifin başlığında, yazılı bulunan, 3008 sa
yılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değişti
rilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin, mezkûr ka
nun metninde Ç fıkrası olarak gösterilmiş bu
lunması hasebiyle, teklifin bu yolda tadili ve
muhtelif bentleri ihtiva eden bu fıkranın, ko
misyon değiştirgesinde yazılı hükümle ilgili bu
lundukları nazara alınarak, bent tefrik etme
den doğrudan doğruya Ç fıkrasının değiştiril
mesi şeklinde kabulü muvafık görülmüş ve ka
nun teklifinin başlığı buna göre tadilen tertip
edilmiştir.
Tadil teklifinin gerekçesinde, 5518 sayılı
Kanunla değiştirilen 3008 sayılı Kanunun 13
ncü maddesinin Ç fıkrasında, süresi muayyen
olmıyan işlerde, akdin, iş verenler tarafından
feshini icabettiren haller, bu madde ve 16 ncı
maddenin 1 - 3 numaralı ve işçi tarafından ise
15 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında
tasrih ve tesbit edilmiş olduğu ve bu suretle
akdi fesheden isçiye, üç yıldan fazla çalışmış
olmak şartı ile ise başladığından itibaren, her
bir tam iş yılı için, on beş günlük ücret tuta
rında bir tazminat verileceği kabul edilmiş bu
lunduğu halde; 60 yaşını ikmal ederek, ihtiyar
lık çağma giren ve ihtiyarlık sigortasından fay
dalanmaya hak kazananların bu katagori içine
ithal edilmemiş bulunmasının, sosyal adalet
bakımından, kanun bünyesinde mevcut boşluğu
ifade etmekte olduğu ve ihtiyarlık sigortasın
dan faydalanacak duruma girmiş işçilere de bu
hakkın sağlanması talep edilmektedir.
Filhakika, 3008 sayılı îş Kanununun İ3 ncü
maddesinin «fesih keyfiyeti» ne ait Ç fıkrasının

bir bendinde, «Bilûmum işçiler hakkındaki fe
sihlerde, beş seneden fazla olan her bir tam iş
senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarın
da tazminat dahi verilir» diye mevcut olan hü
küm, bilâhara, 3008 sayılı Kanunun 13 ncü
maddesini değiştiren 5518 sayılı Kanunla tahdit
edilerek, iş akdinin işçi tarafından 15 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak
veya askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi
halinde, üç yıldan fazla çalışmış olmak şartı ile,
işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı
için işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazmi
nat verileceği kabul edilmiştir. Bu tarihe kadar,
iş verenler tarafından işçilere, akdin feshini mütaakıp verilmekte olan tazminat, bu kere tâdilde
tesbit edilmiş olan sayılı hallere inhisar ettiril
mek istenmiş ve bu yüzden iş verenlerle, işçiler
arasında, zaman zaman beliren ihtilâflar, niha
yet Danıştay tevhidi içtihat kararı ile işçiler le
hine bir hükme bağlanmıştır.
Bilâhara, 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Ka
nunu kabul edilerek İ Nisan 1950 tarihinden
itibaren, iş verenler, işçinin ihtiyarlık halindeki
asgari geçim imkânını sağlıyacak ihtiyarlık ay
lığına hak kazanabilmesi için, sigorta müessesine
kanunun emrettiği primin hisselerine düşenini
ödemeye başlamışlardır.
Bir taraftan, 5518 sayılı Kanunla değişti
rilen 3008 sayılı îş Kanununun 13 ncü maddesi
nin Ç fıkrasına göre, akdin feshi halinde, iş ve
ren tarafından işçiye verilecek tazminatla bir
likte, ihtiyarlık Sigortası aylığına hak kazanıpta,
60 yaşını .ikmal'etmiş işçilerin, kendi arzulan
ile, bu nevi iş akdini feshetmeleri halinde, bu
tazminattan istifade edemiyecek duruma gir
miş olmaları, onları iş veren tarafından, çalış
tırıldıkları iş yerinden
uzaklaştırılmadıkları
takdirde, ihtiyarlık çağma girdikleri halde işe'
devama zorlayıcı bir mahiyet iktisap etmiştir.
îstanbul Milletvekili Ahmet Topçu'nun, bu
mahzuru izale maksadiyle sevketmiş olduğu bu
kanun teklifi gerekçesinde, belirttiği mucip se*
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_ â bep, komisyonca benimsenmiş; esasen, 5417 sa cut hukuki duruma, bu yeni teklifin müessir mü
yılı Kanunla 60 yaş, işçiler için de bir ihtiyar talâa edilebileceği ihtimali gibi bir endişenin varit
görülmediği ve bu yolda bir şerhe lüzum olma
lık yaşı olarak kabul edildiğine göre, uzun yıl
dığı beyan ve teklif komisyon değiştirgesi şek
lar iş yerlerinde çeşitli şartlar altında geçen
çalışmanın tevlit edeceği maddi ve mânevi za'- linde oya konarak kabul edilmiştir.
fa rağmen, sırf tazminattan faydalanabilmek
Kamutayın, yüce tasvibine arzedilmek üzere
üzere, kendilerini çalışmaya zorlıyan kanunda
Yüksek Başkanlığa sunulur.
mevcut tahdidi hükmün, ihtiyarlık sigortasına
Çalışma Komisyonu Başkanı
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Dr. N. Körez
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Giresun
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İstanbul
yeni hüküm komisyonumuzda beliren kanaat ve
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1. Altınel
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istanbul
izmir
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DElŞTİKÎŞÎ

3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla
değiştirilen 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
.
teklifi

3008 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla
tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 3008 sayılı iş Kanununun 5518
sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin
(Ç) bendinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
îş akdinin iş verenler tarafından bu madde
veya 16 ncı maddenin 1 ve'3 numaralı fıkrala
rına göre işçi tarafından ise 15 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarına' dayanı
larak askerlik hizmeti veya sigortadan hak
kazanması dolayısiyle iş akdinin feshi ha
linde üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle
işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için
işçiye on beş günlük ücret tutarında tazminat
verilir . .. '

MADDE 1. —3008 sayılı Kanunun 5518 sa
yılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi
hakkında, ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden
sonra gelecek sekizinci hafta nihayetinde mu
teber olur, Bu öneller asgari olup sözleşme ile
artırılabilir.
ihbar şartına riayet etmiyen taraf, yukar
da yazılı önellere ait ücretlerin tutan ile bera
ber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yar
gıç tarafından takdir edilecek bir tazminat da
hi ödemeye mecburdur, işçinin sendikaya üye
olması, temsilcilik ödevinin icaplarını yapması,
şikâyet mercilerine baş vurması gibi sebeplerle
işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak
fesih haklanın kötüye kullanıldığını gösteren
diğer durumlarda ayrıca 2 nci bentte yazılı ötıellere ait ücretlerin üç misli tutan tazminat
olarak ödenir.
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İş akdinin iş veren tarafından bu madde ve
ya 16 noı maddenin 1 - 3 numaralı fıkralarına,
göre; vo işçi tarafından ise 15 nci maddenin 1
ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya as
kerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde
üç. yıldan fazla çalışmış olmak şartı ile işe
başladığından itibaren her bir tam iş yılı irin
işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazminat
vepilm
Münhasıran İhtiyarlık - Sigortasından, aylık
veya; toptan, ödeme/ almak?: gayesi, ile. iş ^ akdini
fesheden3işçi, yukarıki bentte;; yapılı bulunan
tazminata hak kazanır. Ancak, sigortadan ay
lık; veyaı toptan ödeme; almakûçin,- akdi feshe
deni işçiyei verilecek tazminatın < hesabında^ işçi
nin yalnızliNisan 1950 tarihindenşevvelki hizmet',
süreleri nazara alınır. işçinin; bu ıbent hükmün-;
den faydalanabilmesi için 5417 sayılı Kanuna
göre aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması ve
ya toptan ödeme yapılması için sigorta idaresi[ iıe müracaat* etmiş olduğunu, bu idareden alacaI :ğı bir belge ile.tevsik etmesi şarttır,
|
İşçilerin. kıdemleri, iş akdinin devam etmiş
veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına^
bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaaddit iş yerlerinde çalıştıkları süreler nazara alı
narak hesaplanır. îş yerinin devir veya intikali,
yahut diğer: bir: suretle bir iş verenden başka
bir iş verene geçmesi halindej işçinin kıdemi iş
yerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesap.?
lamı?.
Kıdem tazminatı ise, bu intikâl» devresinde
ki; iş verene aittir. îş yeri intikal- ile beraber
devam ettiğftakdirde (hilâfına lıükümolma^
dıkça)! kıdem tazminatı yeni i iş verene ait olur,
I Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla taz^
I minat ödenmeze
MADiDlî 2. — Bu kanım yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe, girer.

MADDE 2. - - Bu: kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3; -— Bu kanuna Bakanlar Kurulu
yürütür;

MADDE 3. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütül*.

• <

• • • » ita—

nu<

(*B&8mâf* 4 0 ^

