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I- GENEL OLARAK
4447 Sayrlr Degigiklik Kanunu Igsizlik
Sigortasl Kanunu olarak baglrg~nda belirtilmekle beraber altr ternel kanunda degigiklik
yapan ve igsizlik sigortasr ad1 alt~ndayeni bir
bolum ile beraber toplam yedi konuda
degigiklik (yenilik) getirmektedir. Kanun
teknigi bak~m~ndan,
acele ile haz~rlanm~g
bir
Kanun oldugu iqin bir takrm tenkit edilecek
noktalar goze batmaktadlr. En onemlisi de
igsizlik Sigortas~ Kanunu olarak mevzuatrmlza yeni girmig bir konu hakk~ndaki
Kanunun 46. maddeden baglam~golmasrdrr.
1475 say111 ig Kanunu'nda yapllan
degigiklik toplam olarak tek maddeden
mutegekkildir. 4447 say111Kanunun 45. maddesi olarak kabul edilen degigiklik rnaddesi
gu gekilde duzenlenmigtir; '1475 say111 lg

Kanununun K~demTazminat~ bagl~kl~
14
Uncij maddesinin birinci f~kras~na
agag~dald
5 numarall bent eklenmigtir.
5. 506 say111Kanunun 60 lncl maddesinin
birinci f~kraslnln(A) bendinin (a) ve (b) aR
bentlerinde 6ng6rijlen yaglar dlglnda kalan
diger $artIan veya aynl Kanunun Gqici 81
inci maddesine g6re yagl~l~k
ayllgl baglanmas1 i ~ i n6ngkGlen sigortal~l~k
sUresini ve
prim 6deme gUn saylsrnl tamamlayarak
kendi istekleri ile igten ayrrlmalar~nedeniyle"
4447 say111Kanunun Geqici 81. maddesi
ise; bir geqig donemi iqerisinde halen sigortall olarak qal~gmaktaolan kigilerin yapllan
kanun degigikliginden qok fazla etkilenmemelerini saglamak, onlarrn qalrgmrg
olduklarr surenin biraz artlrllmasr ancak her
halukarda azami sure olarak kabul edilen

k a d ~ niqin 58, erkek iqin 60 yagrn altrnda bir
zarnanln belirlenmesi tarzrnda ortaya q ~ k a n
yeni yagl~l~k
ayllg~baglanmasr iqin gerekli
olan prim odeme gun ve qallgrna surelerini
belirleyen bir degigiklik maddesidir.
Geqici 81. madde de gu gekilde duzenlenmigtir;
"Bu Kanunun yururluge girdigi tarihte;
A) Bu Kanunun yururluk tarihinden once
yururlukte bulunan hukiimlere gore yaglll~k
aylrg~baglanmas~nahak kazanm~golanlar ile
sigortalll~ksuresi 18 yll ve daha fazla olan
kadlnlar ve sigortal~llksuresi 23 yll ve daha
fazla olan erkekler hakkrnda, bu Kanunun
yururluge girdigi tarihten once yururlukte
bulunan hukumler uygulanrr.
B) a) Sigortalrl~ksuresi 17 (dahil) y~ldan
fazla 18 y~ldanaz olan kadlnlar 20 yrll~ksigortal~lrksuresini ve 41 yaglnr doldurmalar~,
sigortalrlrk suresi 22 (dahil) ylldan fazla 23
yrldan az olan erkekler 25 yllllk sigortalllrk
suresini ve 45 yagrnl doldurrnalarr ve en az
5000 gun.
b) Sigortalrl~ksuresi 16 (dahil) yrldan fazla
17 ylldan az olan kadrnlar 20 yrll~ksigortal~l~k
suresini ve 43 yaglnr doldurmalar~, sigortalrlrk suresi 21 (dahil) ylldan fazla 22 ylldan
az olan erkekler 25 y ~ l l ~sigortal~lrk
k
suresini
ve 46 yagrnl doldurmalar~ve en az 5000 giin.
c) Sigortalllrk suresi 15 (dahil) yrldan fazla
16 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllr k sigortal~l~k
suresini ve 45 yagrnl doldurmalar~, sigortal~lrksuresi 20 (dahil) yrldan fazla 21 yrldan
az olan erkekler 25 ylll~ksigortalrl~ksuresini
ve 48 yaglnr doldurmalar~ve en az 5000 gun.

d) Sigortalrlrk suresi 14 (dahil) yrldan fazla
15 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllrk sigortalrlrk
suresini ve 47 yagrnr doldurmalarr, sigortalrlrk suresi 19 (dahil) yrldan fazla 20 yrldan
az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk suresini
ve 50 yagrnr doldurmalarr ve en az 5150 gun.
e) Sigortalrlrk suresi 13 (dahil) yrldan fazla
14 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllrk sigortalrlrk
suresini ve 48 yagrnr doldurmalarr, sigortalrlrk suresi 18 (dahil) yrldan fazla 19 yrldan
az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk suresini
ve 51 yagrnr doldurmalarr ve en az 5300 gun.
f) Sigortalrlrk suresi 12 (dahil) yrldan fazla
13 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllrk sigortalrlrk
suresini ve 49 yagrnr doldurmalarr, sigortalrlrk suresi 17 (dahil) yrldan fazla 18 yrldan
az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk suresini
ve 52 yagrnr doldurmalarr ve en az 5450 gun.
g) Sigortalrlrk suresi 11 (dahil) yrldan
fazla 12 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllrk sigortal~lrksuresini ve 50 yagrnr doldurmalarr,
sigortalrlrk suresi 16 (dahil) yrldan fazla 17
yrldan az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk
suresini ve 53 yagrnr doldurmalarr ve en az
5600 gun.
h) Sigortalrlrk suresi 10 (dahil) ylldan fazla
11 yrldan az olan kadrnlar 20 yrllrk sigortalrlrk
suresini Ve 51 yaglnl doldurmalarr, sigortalrlrk suresi 15 (dahil) yrldan fazla 16 yrldan
az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk suresini
ve 54 yagrnr doldurmalarr ve en az 5750 gun.

I) Sigortalrlrk suresi 10 yrldan az olan
kadrnlar 20 yrllrk sigortalrlrk suresini ve 52
yagrnr doldurmalarr sigortalrlrk suresi 15 yrldan az olan erkekler 25 yrllrk sigortalrlrk
suresini ve 56 yagrnr doldurmalarr ve en az
6000 gun.
Malulluk, yaglrlrk ve olum sigortalarr primi
odemig bulunmalarr gartr ile yaglrlrk aylrgrndan yararlanabilirler.
C) a) 15 yrllrk sigortalrlrk suresini, kadrn
ise 50, erkek ise 55 yagrnr doldurmug ve
3600 gun malulluk, yaglrlrk ve olum sigorta-

larr primi odemig bulunanlara istekleri
halinde yaglrlrk aylrgr baglanrr.
b) (a) bendinde ongorulen gartlarr yerine
getirememig durumda olanlardan kadrn ise
52, erkek ise 56 yagrnr doldurmug olmasr, en
az 15 yrllrk sigortalrlrk sijresini tamamlamasr
ve en az 3600 gun malulluk, yaglrlrk ve olum
sigortalarr primi odemig olmalarr gartryla
yaglrlrk aylrgrndan yararlanabilirler.
Goruldugu gibi ilgili madde incelendiginde
ortaya qrkan 1475 sayrlr lg Kanunun 14. maddesinde degigiklik yaprldrgrdrr. 1475 say111
Kanunun 14. maddesi de krdem tazminatr
maddesidir. Krdem tazminatr gu gekilde tarif
edi lebil ir ; Kanunla~dabelirtilen asgan p 1 1 ~ -

ma silmsini tamamlayan ig~ilerinhizmet akitlerinin kanunlarda belirtilen sebeplerden
b i w e sona ermesi halinde i ~ ~ i yya
e da
miras~~lar~na
ipemnce ddenen parad~r.
Krdem tazminatr 1475 sayrlr ig Kanunu,
854 say111Deniz ig Kanunu ve 5953 say111
Basrn Mesleginde Calrganlarla Calrgtrranlar
Arasrndaki
Munasebetlerin
Tanzimi
Hakkrnda Kanun (krsaca Basrn ig Kanunu)
da duz'enlenmigtir. Bu uq Kanun drgrndaki
qalrgma ligkilerinde krdem tazminatr muessesi uygulanamaz. 1475 sayrlr ig Kanununun
5. maddesine g6re bu K~~~~ kapsaml dlglnda blrakllan ve BorFlar Kanunu hukumlerine
gore qallganlar hakklnda da kldem tazminatl
soz konusu olamaz. ~~~~k bir yargltay
kararln da da belirtildi8i uzere (9 HD,
09.09.1992 T,E. 199212280, K. 199219386)
hizmet
akitlerinde
veya
toplu
ig
sozlegmelerinde
krdem
tazminatr
odenecegine iligkin hukum varsa igqi krdem
tazminatr hakkrndan yararlanacaktrr.
Krdem tazminatr muessesesinin yer ald~gr
her uq ig Kanunu da zaman iqerisinde onemli degigikliklere ugramrgtrr.
-1475 sayrlr lg Kanunu 25.08.1971 tarihlidir (0ncesi 3008 ve 931 say111 ig
Kanunlarrdrr)

-854 sayili Deniz ig Kanunu 20.04.1967
tarihlidir.
-5953 sayill Basin ig Kanunu 13.06.1 952
tarihlidir.
1475 ve 854 sayill ig Kanunlarinln sistematigi birbirine yaklndlr. Ancak Basin Ig
Kanunundaki duzenleme diger ikisine
oldukqa aykirldlr. Bilhassa hak kazanma
gartlarinin kapsami Basin ig kanununda qok
dar tutulmug ve asgari beg yil qaligma gartrna baglanmigtlr.
ig Kanunlarlndaki gartlar
degerlendirildiginde k ~ d e mtazminatina hak kazanabilmek iqin gu gartlarin v a r l ~ ggerekmekte~
dir:
1- Asgari bir yil hizmet akdi ile qaligmig
olmak (Basin ig Kanununa gore beg yll)
2- ilke olarak hizmet akdi igverence sona
erdirilmigse igqi kidem tazminatina hak
kazanir. Bu hukmun istisnalarl gunlardir;

primi Memi$ bulunanlar @ten ayr~lmalarlya
da 4447 say111Kanunun gwici 81. madde
hOkmO ge~evesindeigten ayrllanlar k~dem
taminatma hak kazanabilirler)
-854 say111Deniz ig Kanunu iqin; Malulluk,
yaglll~k, emeklilik ayligl, toptan odeme
almak, olum, askerlik hali ve ilgili Kanunun
14. madde II,IlI,IV bentleri geregi hizmet akitleri sona ermig olanlar kidem tazminatina
hak kazanlrlar.
-5953 say111 Basin ig Kanunu iqin;
Kanunun md. 11/I hukmune gore igqi hizmet
akdini feshetmigse kidem tazminatina hak
kazanir. (Bazi yazarlar Kanunun md. 1 11II
hukmune gore akdin feshi halinde de kidem
tazminati hakkinin dogacagini belirtmektedirler. Yargitay da 1967 tarihli bir kararlnda
once igqinin hkti feshinde kidem tazminati
alabilecegine hukmetmigken daha sonra
1974 ylllnda verdigi bir kararla akdin gazeteci taraflndan bozulmasl halinde kldem tazminati verilecegine iligkin bir hukmun kanunda
bulunmad~ginakarar vermigtir.)

1475 say111ig Kanunu iqin md. 17/11
854 say111Deniz lg kanunu iqin md. 1411
5953 say111Basin ig Kanunu iqin md. 111III
3- ilke olarak igqi taraflndan ya da igqiden
kaynaklanan bir sebeple sona ermigse igqi
kidem tazminatina hak kazanamaz. Bu hukmun istisnalarl da gunlardir;
-1475 Sayili ig Kanunu iqin; hizmet akdi
bag11 bulunduklarl kanunla kurulu kurum
veya sandiklardan yaglllik, emeklilik veya
malulluk ayligl ya da toptan odeme almak
amaclyla sona erdirilirse veya olum, askerlik
sebebiyle ya da kadin igqilerin evlenmelerinden itibaren bir yil iqerisinde iglerinden a~rllmalarl s e b e b i ~ l e Ya da 19
Kanununun 16. maddesi sebebiyle sona
erdirilirse igqi kidem tazminatina hak kazanabilir. (Son olarak7000 gun sigortallllal elan
ya da 25 y~ldanberi sigortal~olup da en az
4500 glln malllllllk, y q l ~ l ~
vek 6lQmsigortas~

4447 say111Kanunun 45. maddesi hukmu
qerqevesinde kadin ise 58 erkek ise 60
yaginl doldurmamig bulunanlardan en az
7000 gun prim odemig olanlar kendi istekleri
ile igten ayrllrrlarsa veya kadin ise 58 erkek
ise 60 y a y tamamlamamakla beraber 25 ylldan beri sigortali olan ve asgari 4500 gun
prim odeyen igqiler kendi istekleri ile igten
ayrllirlarsa yine kidem tazminatlarina hak
kazanabileceklerdir.
Bu igqiler prim odeme gun ve zamanlni
doldurduklarlnda Sosyal Sigortalar Kanunu
hukumlerine gore yaglllrk ayllgl baglanmaya
hak kazanacaklardir.Yani 58 ya da 60 yagina
kadar bir bekleme muddeti geqireceklerdir.
Yine 4447 say111Kanunun geqici 81. maddesine gore yagl~lik ayllgi baglanmasi iqin

ongorulen sigortal~l~k
suresini ve prim odeme
gun sayrslnl tamamlayarak kendi istekleri ile
igten ayrrlanlar k ~ d e m tazminatlar~na hak
kazanab~lirler. Bu hukum incelendiginde
sanki ilk bagta mukerrer bir hukum gibi
dugunuleb~lir.Yani geqici 81. maddenin gartlarrnr yerine getiren igqilerin krdem tazminatl a m a hak kazanmaslnl ongoren bir hukum
gibi anlagrlmas~mumkundur. 81. madde de
yagllllk a y l ~ gbaglanmas~na
~
hak kazanrlan
bir madde olduguna gore zaten ig Kanunu
14. maddede bir duzenleme vard~r,y a g l ~ l ~ k
a y l ~ gbaglanmas~na
~
hak kazananlar~nk ~ d e m
tazminatr almalarr duzenlenmigtir, oyleyse
tekrara ne gerek vard~ diye dugunulebilir.
Ancak dikkatle incelendiginde geqici 81.
maddenin buyuk B) ve buyuk C)bentlerinde
sayrlan haller y a g l ~ l ~aylrg~
k
baglanmas~iqin
sigortalrl~k suresi ve prim odeme gun
sayrslnln yanlnda kadrn ve erkek igqiler iqin
ayrr ayrr yag gartl da getirmektedir. 4447
say111Kanunun 45 maddesi ise k ~ d e mtazminatlna hak kazanllabilmesi iqin geqici 81.
maddedeki butun gat'tlar~yerine getiren igqileri degil, sadece sigortal~l~k
suresi ve prim
odeme gun saylslnl tamamlayan igqileri kasdetmektedir. Boylece yag gart~d~grnda81.
maddeye gore prim odeme gun saylslnl ve
sigortal~lrksuresini dolduran ve kendi istekleri ile igten ayrllan igqiler krdem tazminatlarln~da alma hakklnr kazanacaklard~r.
Getirilen duzenleme krdem tazminat~na
hak kazanma hallerine bir yenisini ekleyen,
igqinin kendi istegi tle igten ayrrld~g~
halde de
k ~ d e mtazminat~ alabilmesini saglayan bir
yenlliktir. Bilindigi gibi 506 say111SSK'nun 60.
maddesi 4447 say111Kanun ile degigtirilmig
ayl~gralma slnlrr kad~nlariqin 58,
ve yagl~l~k
erkekler iqin ise 60 olarak belirlenmigtir. Eski
duzenlemedeki kadrnlar iqin 38, erkekler iqin
43 yag~nda yaglrlrk ayl~gt baglanab~lme
hadleri oldukqa yukseltilmigtir. Her ne kadar
geqici 81. madde ile halen qallgmakta olan
sigortalllara bu yag s~nlrlarrn~n
uygulanmamasl, geqig donemi iqin bir basmaklandlrma
ile yumugat~lmlggartlar kabul edilmigse de
qal~ganlariqin yeni donemin rahatsrzl~grbir
muddet yaganrlacaktlr.

Yagl~l~k
a y l ~ gbaglanma
~
slnlrrnln yukseltilmesi sebebiyle henuz bu yag slnlrlna
gelmemekle beraber 7000 gun prim odeyen
veya en az 25 y~ldanberi sigortal~olan ve
4500 gun prim odeyenlere kendi istekleri ile
igten ayr~lmalarr halinde krdem tazminatlar~nrnodenmesi yerinde bir degigiklik olarak
kabul edilebilir.
Yeni duzenleme ile uygulamada sorun
q~karabilecekbir bagka konu ise gudur; 4447
say111Kanunun 45. maddesine gore 7000
gun prim odeyen ya da 25 y~ldanberi sigortall olup 4500 gun prim odeyen igqi eger aynr
zamanda yag g a r t ~ nda
~ doldurup yaglllrk
aylrg~baglanmaya hak kazanm~gdurumda
olmas~na ragmen yaglrl~k a y l ~ gbaglanma
~
talebinde bulunmadan sadece k ~ d e mtazminatr alarak igten ayrllabilecek midir?. Bunu
kabul etrnek gerekmektedir. Hiq kimse sigortally1 y a g l ~ l ~ ak y l ~ g almaya
~
zorlayamaz.
Re'sen yagllllk a y l ~ g baglanmas~
~
da soz
konusu olamaz. Cunku 45. rnadde getirdigi
hukum ile lg Kanunu 14. madde I. f ~ k r a5
numarall
bent
olarak
yerlegtirmede
bulunurken bunu hiqbir garta bag11 tutmamakta, mustakilen yeni bir hukum getirmektedir. Dolay~sryla7000 gun prim odeyen veya
25 y~ldanberi sigortal~olup 4500 gun prim
odeyen ve aynl zamanda yaglrl~k ayl~gr
baglanmak iqin yag gartlnl da yerine getirenler isterlerse y a g l ~ l ~ ka y l ~ g ~
baglanma
talebinde bulunmakslz~n k ~ d e mtazminatlar~nralabileceklerdir.
7000 gun prim odeyen veya 25 y~ldanberi
sigortall bulunup da 4500 gun prim odeyen
igqilerin (yag gartrn~yerine getiremeyenler)
ozel sektor ya da kamu kurulugu olsun k ~ d e m
tazminatlar~n~alma haklarr t a n ~ n m ~ g t ~ r .
Ancak acaba bu igqilerden degigik kamu
k ~ d e mtazminatkuruluglarrnda qal~ganlar~n
l a r ~odenirken, tazminat~odeyen son kamu
kurulugu igvereni onceki kamu kuruluglarlnda geqen hizmet surelerini k ~ d e mtazminat~nrnhesab~nadahil ederek odeme yapabtlecek midir? ig Kanunu 14. madde V. f ~ k r a

hukmune gore; "T.C. Emekli S a n d ~ gKanunu
~
ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yaln~z
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak
sadece aynl ya da degigik kamu kuruluglarlnda geqen hizmet surelerinin birlegtirilmesi suretiyle, Sosyal Sigortalar Kanununa
gore yagl~likveya malulluk ayllglna ya da
toptan odemeye hak kazanan igqiye, bu
kamu kuruluglarlnda geqirdigi hizmet
surelerinin toplam1 uzerinden son kamu
kurulugu igverenince k ~ d e m tazminat~
odenir".
Kanunun bu ifadesi ile kldem tazminat~
aqis~ndan degigik kamu kuruluglar~nda
geqen hizmetlerin birlegtirilebilmesi yagl~l~k,
malulluk a y l ~ gya
~ da toptan odeme alma
gartlarlna tabi k~llnmlgt~r.
Halbuki 4447 say111
Kanunun 45. maddesi kldem tazminat~na
hak kazanmanln yeni yolu olarak getirdigi
imkan ile ya$ $art1 d~g~nda
kalan diger gartlar~gerqeklegtiren (yagllllk ayl~glalmaya hak
kazanamayan) igqilere k ~ d e m tazminat~
odenebilmesini ongormektedir. Bu da Ig
Kanunu md. !4/V d ~ g ~ n dbir
a durumdur.
0yleyse degigik kamu kuruluglar~nda
qal~gmlg bulunan igqilerin 4447 say111
Kanunun 45. maddesi ile degigik ig Kanunu
md. 1411. f~kra5. bent hukmune gore igten
a y r ~ l ~k~dem
p
tazminat~talep etmeleri halinde
ancak qallgt~klar~ son kamu kurulugunda
geqirdigi hizmet surelerine iligkin k ~ d e m
tazminatlarrnl
talep
edebilecekleri
soylenebilir. Ancak bunun uygulamada birtakrm rahats~zl~klara
yo1 aqabilecegi bilhassa
igqi kesimini tatmin etmeyecegi soylenebilir.
Geqici 81. maddenin biiyuk C), kuquk a)
ve b) bentlerindeki ifadelerin aynl sonucu
~
veren hukumler olup o l m a d ~ gtereddutu
has11 olabilir. Her iki hukum yukar~da
yaz~lmlgt~.
Kuquk b) alt bendindeki 15 yll sigortalll~ksuresini tamamlayan ve en az 3600
gun malulluk, yagllllk ve olum sigortalarl
primi odeyenler evleviyetle birinci alt bentteki
-a) alt bendi- 50 ve 55 yaglnl doldurduklari

iqin, niqin 52 ve 56 yaglna kadar bekleyecekler gibi bir sonuq ortaya q~kmaktad~r.
Soyle
dugunulebilir; bu ikinci alt bentteki sigortal~llk
suresi ve prim odeme gun saylslnl tamamlayan kigiler 52 ve 56 yag stnlrlna gelmiglerse
zaten 50 ve 55 yag slnlrlnl geqtikleri iqin
yagllllk a y l ~ gbaglanmaya
~
hak kazanmazlar
m ~ ?0yleyse Kanun her iki hali niqin ayrr
telakki etmektedir?
Burada guna dikkat etmek gerekmektedir;
geqici 81. maddenin ilk ifadesi 'Bu Kanunun
yUrGrluae girdiai tarihte" cumlesidir. Bu cumleden hareketle geqici 81. maddenin buyuk
C) alt bendinin kuquk a) bendini okurken bu
cumlede ifade edilen halin Kanunun yururluge girdigi tarihte gerqeklegmig bir ha1
olmas~ gerekir. Yani Kanunun yururluge
k
suresini
girdigi tarihte igqi 15 y ~ l l ~sigortallllk
tamamlam~g,kadln ise 50 erkek ise 55 yaglnl
doldurmug ve 3600 gun prim odemigtir.
Kuquk b) alt bendinde ise igqiler Kanunun
yururluge girdigi tarihte kuquk a) bendindeki
gartlarl yerine getirememigtir. Bu gartlar~
ileride tamamlarlarsa (degigik yag gartl ile)
onlar da yagllllk ayl~gl baglanmaya hak
kazanabilirler. Bu gartlar ise (4447 say111
Kanunun yururluge girmesinden sonra
gerqeklegecek gartlar) kadlnln 52 erkegin 56
yaglna gelmesi, 15 ylll~ksigortalll~ksuresini
tam am lamas^ ve en az 3600 gun malulluk,
yagllllk ve olum sigortas~ primi odemig
olmalar~d~r.
Geqici 81. maddenin kuquk a) alt bendindeki ha1 4447 say111Kanunla degigtirilmeden
onceki 506 say111Kanunun 60. maddesinin
A), a) alt bendindeki ifadedir. Dolay~s~yla
geqici 81. maddenin buyuk C), kuquk a) alt
bendi yeni bir hukum degil, eski donemden
gelen bir koruma tedbiri mahiyetinde
hukumdur. Kuquk b) alt bendi ise, kuquk a)
alt bendine yakln surelerde s i g o r t a l ~ l ~olang~
larln qok uzun sure beklemelerini onlemek
amac~ylaq~.kanlmlgtlr.

Ill- DIGER I!$ KANUNLARININ
DURUMU VE DEGI$IKLIGIN
MUHTEMEL FAYDALARI
4447 say111 Kanunla yaprlan degigiklik
ifadelerden de anlagllacagr uzere sadece
1475 say111ig Kanununu ilgilendirmekte olup
Deniz ig Kanunu ve Bas~nig Kanununa gore
qal~ganlariqin bir duzenleme getirmemektedir. Halbuki her iki Kanuna gore qal~ganlarda
hizmet(ig) akdine gore qal~gtrr~lmalar~na
ve
506 say111Kanun hukumlerine tabi olmalarlna ragmen 4447 say111Kanunun 45 maddesi
hukmu imkanrndan faydaland~rrlmamalar~n~n
hakl~bir gerekqesi bulunmamaktad~r.
Yap~lan degigiklik k ~ d e mtazminat~nln
muhtevasr ile ilgili olmayrp sadece yagl~l~k
a y l ~ gbaglanmaya
~
bag11 olmakslzrn belirli
prim odeme gun ve zamanlnr tamamlayanlara k~demtazminatlnl alarak igten kendi
istegiyle ayr~labilmehakk~nrntan~nmas~dlr.
4447 say111Kanun md. 45 k ~ d e mtazminatln~sigortal~ qal~gmaya endekslemig bir
ifade kullanmaktad~r.Belrrli prim odeme gun
ve zamanlnl tamamlam~gsigortalrlara k~dem
tazminatrn~ alarak kendi istekleriyle igten
ayr~lmahakklnln t a n ~ n m ~olmas~,
g
igqilerin
sigortal~qal~gmahaklarrnln takipqisi olmalar~
sonucunu da beraberinde getirecektir. Bu
hukum kaqak igqiligi onlemeye matuf bir tedbir olarak da dugunulebilir.

45. madde ile getirilen ig Kanunundaki
degigiklik 4447 say111Kanunun md. 63le
hukmu geregi yaylm tarihi olan 8 Eylul 1999
tarihinde yururlQge girmigtir. Bu tarih de
geqmig bir tarih oldugu iqin 1475 say111
Kanuna yapllan ilave yururluktedir. Ancak
yagl~l~k
ayl~grbaglanma hadleri yukseltilmesine ragmen bugun iqin 7000 gun ya da 4500
gun ve 25 yll prim odemig olanlar genellikle
yagl~l~k
ayl~grnada hak kazanma slnlrlnln
uzerinde igqiler olacaklarrndan bu degigikligin k ~ s asure iqerisinde kapsaml~uygulamaslnln gorulmesi kanaatimce soz konusu
olmayacaktrr.

