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İŞ KANUNU, İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 572 SAYILI BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:24.10.1998 Sayı: 23503)
Kanun No

Kabul Tarihi

4382

21.10.1998

MADDE 1. - 30.5.1997 tarihli ve 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde geçen "1.1.2001" ibaresi
" 1.1.1999" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarihli ve
2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin (B) fıkrasının birinci ve ikinci
bentlerindeki % 2 oranları % 3 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin
3.11.1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanunla değişik (C) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
C) 25 inci maddedeki hükümlere aykırı hareketle sakat ve eski hükümlü
çalıştırmayan işveren veya vekiline çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve
çalıştırmadığı her ay için yetmiş milyon lira para cezası verilir. 25 inci maddede
öngörülen kontenjanların üstünde sakat ve eski hükümlü istihdam eden işverenlerin,
kontenjan fazlası sakat ve eski hükümlüler için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendileri yüzde
ellisini de Hazine öder.
Bu bentte belirtilen para cezası, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir
önceki yılda uygulanan ceza tutarının, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
"yeniden değerleme oranı"nda artırılarak uygulanır. Bu suretle hesaplanacak ceza
tutarlarında bir milyon liradan az olan kesirler dikkate alınmaz.
Bu bent uyarınca tahsil edilen para cezaları, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel
Müdürlüğü bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir.
Bu hesapta toplanan paralar sakat ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki
rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere İş ve İşçi Bulma
Kurumuna aktarılır.
MADDE 4. - 21.1. İ 946 tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin
3.11.1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanunla değişik (C) bendi uyarmca sakatlarm istihdam
edilmemesi nedeniyle işveren ve işveren vekillerinden tahsil edilen ceza paraları, İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüş ve
önerileri de alınmak suretiyle sakatlarm mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve
istihdamına yönelik projeler için kullanılır. Kurum gerçekleştirdiği bu projelere ilişkin
raporları en geç izleyen yılın mart ayı sonuna kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığına
gönderir.
Kamu kurum ve kuruluşları her yıl nisan ayı içerisinde çalıştırdıkları işçi sayısını İş
ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimlerde kurumlar, açık olan
kontenjanlar için istihdam etmek istedikleri özürlü ve eski hükümlü personelin hangi
vasıflara sahip olmasını istediklerini belirtirler. Kurum toplam açık kontenjanları
belirledikten sonra özür grupları için açılacak sınavların nasıl yapılacağına ilişkin esas
ve usulleri ilgili kuruluşlarm görüşleri alınmak suretiyle çıkanlacak bir yönetmelikle
tespit eder.
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

47
51
64

65
80
10

Sayfa

-,

326
169
131: 148

I- Gerekçeli 646 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
10 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu görüşmüştür.
III-Esas No.: 2/1104

