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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
toplanarak iki oturum yaptı. 

Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, Av
rupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu
nun 16 Mayıs 1988 tarihli Lozan toplan
tısında ka'bul ettiği göçmen işçilere daimî 
iskân hakkı verilmesi hakkındaki karar 
tasarısı, 

Edirne Milletvekili İsmail Üğdül de, 
süne zararlısı ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının 'bu konudaki çalışma
ları; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner' 
in, (6/90) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü 
sorunun geri verildiği bildirildi. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı ve 
Adalet Komisyonu Raporunun (1/423) 
(S. Sayısı : 56) görüşülmesi, komisyon 
yetkilileri ve hükümet temsilcisi Genel 
Kurulda hazır 'bulunmadıklarından erte
lendi. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/441) (S. Sayısı : 60) 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

26 Mayıs 1988 Perşembe günü saat 
10.00'da. toplanmak üzere birleşime saat 
20.14'te son verildi. 

Başkan 
Başfcanvekili 

Abdulhaîim Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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II, — GELEN 

26 . 5 . 1988 

Raporlar 

1. — Türkiye Futbol Federasyonumun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/439) (S.( Sayısı : 66) (Dağıtma 
tarihi : 25.5.1988) (GÜNDEME) 

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan 
Pehlivanlı'nın 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 77) (Da
ğıtma tarihi : 26.5.1988) (GÜNDEME) 

3. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdare Amirleri Kütahya Mil
letvekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul 
Milletvekilli Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekilli Naföz Kurt'uın 5682 «sayılı 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesi
nin (A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) 
Bendinin 2 nci Fıkrasının İlk Cümlesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve 'İçişleri Komisyonu Raporu (1/416, 
210) (S. Sayısı : 57'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihi : 26.5.1988) (GÜNDEME) 

4. — Karay olları Genel Müdürlüğü 
Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve 
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KÂĞITLAR 

Perşembe 

İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 
69) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) (GÜN
DEME) 

5. — Kırşehir Milletvekili Gökhan' 
Maraş ve Kastamonu Milletvekili Murat 
Başesgioğhı'nun, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddderinde Değişik
lik Yapıllrnıasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/62) {S. Sa
yısı ; 76) (Dağıtma tarihli : 26.5.1988) 
(GÜNDEME) 

6. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı •: 70) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Bingöl 'Milletvekilli Haydar Bay-
laz'ın, Bingöl İlindeki kanalizasyon ve 
içme suyunun mikrobik hastalıklara ne
den olduğu iddiasına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.5.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnü Ünlü (Bursa), Nurhan Tekînel (Kastamonu) 

'BAŞKAN — Tünkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum.: 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
'BAŞKAN — İsimleri Okunduğu anda 

salonda bulunmayan arkadaşlar, isimleri-

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

BAŞKAN — Sayın Cumhur Keskin 
buradalar mı?... Yok. 

1. — Artvin Milletekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun,. Murgul Bakır Fabrikası ba
calarından çıkan zehirli gazların çevrede 
yaptığı tahribata ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın ArifağaOğlu, 
Murgul Balkır İşletmelerindeki zehirli 
gazlar hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Ağaoğlu, gündemimizin dolu 
olduğunu dikkate alıp, sürenizi aşmama
nızı rica edeceğim. 

Buyurun. 
AYHAN ARÎf AĞAOĞLU (Artvin) 

— Sayın Başkan, değerdi milletvekili ar
kadaşlarım; Artvin Mnin Murgul İlçe
sinde Karadeniz Bakır İşletmeleri tara
fından işletilen 'balkır fabrikasının baca
sından çıkan zehirli gazların çerçeveye 

ni, 'imzalı bir pusulayla Divana bildir
sinler. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

yaptığı tahribatı anlatmak için huzuru
nuzda ibulunıuyorum; hepinize saygıları
mı sunarım. 

Balkır fabrikası bacasından çıkan ze
hirli gaz, Artvin ilinin Murgul İlçesini 
âdeta Kerbela'ya çevirmiştir. Yeşilin her 
tonunun görülmesi mümkün olan Art
vin'de, Murgul bu hale gelmiştir. Baca 
gazından halkın zararı çdk büyüktür. 
Murgul'da bitki örtüsü kalknamıştır^ Top
rak, topıraklığını kaybedip kül halline 
gelmiştir. Murgul'u bu durumdan kur
tarmak için, 1979 yılında, asit fabrikası 
yapımına başlanmış ve asit fabrikası 
faaliyete geçmiştir. Asit fabrikası, bir
kaç yıl yaptıktan, sonra, şimdi, bacalar
dan çıkan gazın filtrasyonunu tam yapa
mamakta, gaz kaçakları sürekli deVam et
mektedir, 

15 Mayıs 1988'de Murgul'dayım; 
Murgul halkı sokağa çıkamayacak du
ruma gelmişti Havanın kapalı olduğu 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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gügılerdıe baca gazları şehrin üstüne otu
ruyor ve halkın nefes 'almasını dahi en
gelliyor. Bunun gedenleri - .teknik adam
lardan öğrendiğimize göre - asit fabri
kasının filtre ünitesi, bakır fabrikasından 
çıkan baca gazlarını ya teknik bir arı
za veyahut yapım hatası nedeniyle filtre 
edemiyor, haitta (bazı teknik 'kişilere göre, 
asit fabrikasının filtre baca boruları, adî 
boru kullanıldığı ve standartlara uygun 
biçimde yapılmadığı için, zamanla delin
miş. Delinen bu borular devreden çıka
rılıyor, filtre yapan borular da çok az 
kaldığı için gaz kaçağı gün geçtikçe art
maktadır. Murgul halki bu durumdan bir 
an önce kurtulmak istiyor. 

Murgul, yeni ilçe yapılan 103 ilçe ara
sındadır ve henüz kaymakamı yoktur; 
Murgul halkı, kaymakamdan ziyade, ba
ca gazlarının zararının bir an önce ön
lenmesini istemektedir. 

Murgul halkına, «zarar ziyan» adı al
tında tazminat ödenmektedir ve bu eski
den beri ödeniyordu; fakat, enflasyon bu 
kadar yükselince, vatandaşın zarar ziyan
dan dolayı aldığı para, artık, bir sigara 
parasına dönüşmüş, gülünç rakamlara 
düşmüştür. Murgul'da binaların çatısına 
örtülen saç, iki yıl dayanmamaktadır, asit 
(S02) gazı bunu eritmekte, arabalar dahi 
kısa sürede çürümektedir. 

Murgulluların iktidardan beklediği, 
bir an önce asit fabrikasının standart ha
le getirilerek baca gazlarının halka ve 
çevreye verdiği zararın önlenmesi ve ay
rıca bugüne kadar hiçbir tamirat görme
yen fabrikanın, bir an önce Karadeniz 
Bakır işletmeleri tarafından tamire alınıp 
bu filtrasyonun normal şekle dönüştürül
mesidir. Murgul halkı bundan çok mem
nun olacaktır. 

Karadeniz Bakır işletmeleri Anonim 
Şirketi bu fabrikayı Etibanktan devral-
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mıştır, Etibank zamanında daha iyi çalı
şan fabrika, anonim şirketin üstün kâr 
elde etme gayesiyle Murgul halkı daha 
fazla zarara duçar olmuştur.- ANAP ik
tidarının tutumunda ise, partizanlık 
Murgul'da da kendini göstermiş, Anava
tan Partisinin Artvin'de liste ikinci sıra
sında olan Sayın Süleyman Hatinoğlu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
Personel Genel Müdürlüğünde yeniden 
göreve gelmiş... 

BAŞKAN — Şahıslara girmeyelim 
efendim; şahısların ne işi var efendim? 
Lütfen şahıslara girmeyelim. 

AYHAN ARIFAĞAOĞLU (Devam
la)— Bir dakika efendim... Olayla ilgili. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hayır efendim! Size, ze
hirli gazların zarar vermesi hadisesi için 
söz verdim; bu zehirli gazlar ne nispette 
zarar veriyor, Hükümetten ne istiyorsu
nuz onu söyleyeceksiniz. 

AYHAN ARIFAĞAOĞLU (Devam
la) — Efendim, Karadeniz Bakırları Yö
netim Kurulu... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hatin-
oğlu'nun büyük hizmeti olmuştur Art
vin'e; Artvin'e doktor yağdırdı, biz bu
nu biliyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin 
efendim. 

Lütfen efendim... Şimdi, o tartışmala
ra girilecek efendim... 

AYHAN ARIFAĞAOĞLU (Devam
la) — Efendim, Karadeniz Bakır işletme
leri Yönetim Kuruluna getirildi. Bakırla 
ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişilerin yö
netiminde bu zarar gittikçe büyümekte
dir. Partizanlık yoluyla kişilerin makam
lara getirilmesinden Murgul halkı mem
nun olmamaktadır. 

Biz, Murgul ilçe halkı, ANAP iktida
rından, gerçekten, sabahleyin: ilkokula gi-
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den çocukların burunlarına maske takıp, 
mendil tutup gitmelerinin bir an önce ön
lenmesini istiyoruz; halk, bu durumdan 
kurtarılmalı. 

Murgul Suyu çamur akmaktadır; çev
reyi kirletmektedir. İki gün önce burada 
Meclis araştırması kabul edilmiştir, kuru
lacak komisyondaki arkadaşlarıma, Mur-
gul'a gidip, Murgullunun gerçek zararını 
görmelerini ve raporunda bunu belirtme
lerini diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'ın, tiftiğin devlet desteklemesi
ne alınması ve Tiftik Destekleme Alım 
Kararnamesinin bir an önce yayımlanma
sına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili 
Sayın Mehmet Korkmaz, 20 bin tiftik 
üreticisini ilgilendiren Tiftik Destekleme 
Kararnamesinin çok geç hazırlanması se
bebiyle uğranılan zararı izah için söz is
temişlerdir; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Korkmaz. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Geleneksel ihraç ürünlerimizden biri 
olan tiftik, üretiminin geliştirilmesi, üre
ticinin korunması, ihracat gelirinin artı
rılması, iç ve dış piyasalarda fiyat istik
rarının sağlanması ve ülkemizin dünya 
üretimi ve ticaretinde 1960'lı yıllardaki 
yerini alması ve muhafaza etmesi ama
cıyla, 1970 yılından beri, - geçen 4 yıl ha
riç - devlet adına satın alınmakta idi. 

'Sayın milletvekilleri, önce, tiftik ürü
nü nedir onu arz etmek istiyorum. Tif
tik, hayvansal orijinli elyafın spesiyal kıl 
elyafı bölümünde yer almaktadır. Gerek 
üretiminin fazlalığı, gerek sahip olduğu 
bazı özellikler nedeniyle tiftik, bu grup-
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ta incelenen kaşmir, alpaka, devetüyü,%ke-
çikılı vesaire gibi hayvansal elyafın ba
şında yer alır. Bugün dokuma sanayiin
de, yapağıdan sonra en çok kullanılan ve 
aranılan bir elyaf olduğu rahatlıkla söy
lenebilir. Tiftik, bir tekstil elyafı olmak
la beraber, genelde, dokuma sanayiinde 
saf olarak kullanılmaz. Pamuk, yün, ta
biî ve akrilik sunî elyaflarla yüzdeli oran
larda karıştırılarak kullanılır. En büyük 
tüketim alanı tekstil sanayiidir. Kumaş
larda, lüks battaniyelerde, halıcılıkta, tri
kotaj endüstrisinde, peruk ve oyuncak 
sanayiinde ve paraşüt yapımında kulla
nılmaktadır. 

Ankara Keçisinin (Angora olarak da 
bilinen tiftik keçisinin) yetiştirilmesi, be
lirli iklim koşullarını gerektirdiğinden, tif
tik üretim sahaları ve üretim miktarı ol
dukça istikrarlı bir durum arz etmekte
dir. Dünya tiftik üretiminin tamamına ya
kın kısmını, Güney Afrika, Türkiye ve 
Amerika Birleşik Devletleri sağlamakta
dır. Son yıllarda Avustralya ve Yeni Ze
landa'da bazı gelişmeler görülmekte ve bu 
ülkelerin gelecekte tiftik üretiminde ham
leler yapacağı gözlenmektedir. 

Tiftik keçisinin anavatanı Anadolu ol
duğu halde, Güney Afrika ve Amerika, 
modern üretim metotlarıyla, randıman ve 
kalitede olumlu gelişmeler elde etmekte
dir. Bu ülkelerde yılda iki defa kırkım 
yapıldığı, keçi başına düşen verimin, Tür
kiye veriminin çok üzerinde olduğu bilin
mektedir. Keçi başına verim, Türkiye'de 
1,6 kilogram olmasına mukabil, Ameri
ka'da 2,9 kilogram, Güney Afrika'da 3,9 
kilogramdır. 

, BAŞKAN — Sayın Korkmaz, korka
rım ki sürenizi aşarsınız; çünkü, konu
nuz... 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Daha yeni başladım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Ama, bunun tarihçesin
den başlarsanız 20 dakikada 30 dakikada 
bitmez. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Süreyi aşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim... Sizin ko
nunuz, devlet destekleme kararnamesinin 
geciktirilmesine dair. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Oraya geleceğim Başkanım. 

Türkiye'de tiftik keçisi üretimi, baba
dan kalan bir miras olarak devam etmek
te, verimliliği ve kârlılığı gibi, özendirici 
nedenlerle sonradan bu işe başlayanlar, 
hemen hemen bulunmamaktadır. 1981 -
1982 yıllarında fiyatların düşük oluşu ve 
1983 yılından bu yana da, devlet destek
leme kararnamesinin çıkmaması, geçen 
yıl tekrar devlet desteklemesine alınarak, 
kararnamesinin de çok geç çıkmış olması, 
taban fiyatımn zamanında ilan edilme
mesi ve üretici ile orman ilişkileri arasın
daki sıkıntılar nedeniyle Türkiye'de ye
tiştirilen tiftik keçisi sayısının kesim yo
luyla azalmasına sebep olmuştur. 

Tiftiğin bir ihraç malı olduğu ve dün
ya tiftik ticaretinde ancak kaliteli tiftik
le rekabet edilebileceği dikkate alınarak, 
genel tiftik üretiminde kaliteyi olumsuz 
yönde etkileyebilecek bu türlü bir uygu
lamadan da kaçınılması gerekmektedir. 
Türkiye'nin 1983 yılı sonu itibariyle 4 615 
ton tiftik ihracatı olmuştur; ancak bu 
miktarlar, 1984 yüında 2 261 ton, 1986'da 
1795 ton ve 1987ye 2 200 tona düşmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, anlatmaya çalış
tığım tiftik, her yılın nisan ayı başından 
itibaren kırkılmaya başlanır. Malî ve 
ekonomik yönden nispeten düşük seviye
de olan tiftik üreticisi, taban fiyatlarının 
zamanında ilanını bekleyememeıkte ve 
ürününü düşük fiyatla elden çıkarmakta-
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dır. Özellikle dik kırkılanlar, en genç, ka
liteli hayvanlar, yani oğlaklar olduğun
dan, üreticinin zararı büyük ojmakta'dır. 
1983, 1985 ve 1986 yıllarında tiftiğin 
devlet desteğinden çıkarılmış olması ve 
geçen yıl 1987 ürünü tiftik destekleme 
kararnamesinin de1 2 ay gecikmeyle ha
ziran ayı başında mevcut tiftiğin dörtte 
üçlü satıldıktan sonra ilan edilmiş olma
sı, üretici tiçdn büyük bir kayba neden 
olmuştur. Kararname en geç mart ayı 
sonunda çıkarılmalı ve bugün için sayısı 
20 bini aşan tiftik üreticisinin mağduri
yeti önlenmelidir. 1 yıl boyunca her tür
lü sosyal imkânlardan mahrum, keçisi
nin arkasında gecesini gündüzüne kata
rak sopa sallayan, çile çeken tiftik üreti
cisi olan köylülerimizin kaderi bu ol
mamalıdır. 

Tiftik üreticiliğinin, Ankara, Afyon, 
Kütahya, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kon
ya gibi, Orta Anadolunun mahdut bir
kaç ilinde yapılıyor olması, olayın bir 
başka önemli yanını teşkil etmektedir. 

Türkiye'de tiftik üretimi ,1962'M yıl
ların ballarında yıllık 9 ibin ton civarın
dayken, bu üretim miktarı 1987 yılına 
kadar hep düşerek seyretmiştir. Son ola
rak, 1981 yılında 6 085 ton tiftik üre
timi 1982 yılında 5 600 tona, yıllar iti
bariyle düşerek seyredip 1987 yılında 
2 800 tona kadar düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dün
ya tiftik üretiminde 1 inci sırada iken, 
maalesef bugün 3 üncü sıraya düşmüş 
bulunmaktadır. Bu durum da, Türkiye 
tiftik keçisi yetiştiriciliğine ve tiftik üre
timine daha çok önem verilmesi gerek
liliğini ortaya koymaktadır. Gerekli ted
birler zamanında alınmazsa, üzülerek 
ifade ediyorum, bir iki yıl içerisinde tif
tik keçisi neslinin tamamen kesileceği de 
kazınılmaz olacaktır ve bu durumda da 
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20 bin ıtiftiik üreticisi ailesi olarak yak
laşık 100 'hin nüfus perişan olacaktır. 

Arz etmeye çalıştığını bilgiler muva
cehesinde, şimdi, Sayın Hükümet yet
kililerine soruyorum: Nisan ayı başla
rında Ikıırkınu yapılan 1988 ürünü tif
tik, bu yıl devlet desteklemesine alına
cak mıdır? Çok gecikmiş olan tiftik alım 
kararnamesi nje zaman çıkarılacak ve 
tiftik taban fiyatları ne zaman ilan edi
lecektir? 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) , 

(BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 
1. — Vaki resmî davet üzerine Ba

tı Avrupa Asamblesi toplantılarına Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki 
milletvekilinin gözlemci olarak katılma
larının Başkanlık Divanınca uygun gö
rüldüğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/30) 

BALKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır, 
okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Balla Avrupa Biriliği Asamblesi (top
lantılarına, vaki resmî davet üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsi
len ilki milletvekilinin gözlemci olarak 

• ıgöndiertilmesi, Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının 12 Mayıs 1988 
tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişik 5 ve 1 inci maddeleri ge
reğince Anavatan Partisinden Sivas Mil
letvekilli Müfcerrem Taşçıoğlü ve Bitlis 
Milletvekili Kâmran inan aday olarak 
gösterilmiştir. 
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Genel Kurulun 'onay ve 'bilgilerine su-
nuluTi 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başfcanvekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisin
de parlamentolararası Türk =• Endonez
ya Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi ve eki kurucular ku
rulu listesi (5/31) 

(BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası! Türk - Endonezya 
Dostluk Grubu kurulması için ilişik lis-
djede islimleri yazılı sayın milletvelkiîlerin-
den oluşan Kurucular Kurulunun istemi, 
Hükümetin de konu hakkında görüşü 
alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 12 Mayıs 
1988 tarihli toplantısında görüşülerek: 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca adı ge
çen Dostluk Grubunun kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişiklin Yönet
meliğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi 

Başfcanvekili 

Dostluk Grubunun adı : Türk - En 
donezya 
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Kurucular Kurulu Başkanı : Talat 
Sargın (Tokat) 
Kurucular Kurulu : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Avni Akkan (Trabzon) 
Sabri Araş (Kars) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Abdu'lkadir Ateş (Gaziantep) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
Hikmet Biçıentürk (İçel) 
Mehmet Can (Adana) 
Abdurrezaık Ceylan (Siirt) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
Mustafa Çalkır (Giresun) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Ali Çiftçi (Çankırı) 
İsmail Dayı (Balıkesir) 
Rifat Diker (Ankara) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durulkan (Bolu) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Hayrettin Elmas (îstan'bul) 
Ali Haydar Erdoğan (istanbul) 
Ali Şakır Ergin (Yozgat) 
Seçkin Fırat (Bolu) 
Togay Gemıalmaz (Erzurum) 
İMümtaz Güler (Uşak) 
Ömer Gürabulut (Sivas) 
Burhan Cahit Gündüz (izmir) 
Yılımaz Hocaoğlu (Adana) 
Fenni Islimyeli (Balıkesir) 
Şener işleten (Edirne) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Abdurrahıman Karaman (Adıyaman) 
Hüseyin Sabri Keskin (Kastamonu) 
(Bahri Kibar (Ordu) 
Tevfifc Koçak (Ankara) 
Recep Ercüment Konukman (İstan
bul) 

Haydar Koyuncu (Konya) 
'Mehmet Tahir Köse (Amasya) 

Mustafa Kul (Erzincan) 
Nafiz Kurt (Samsun) 
Hazım Kutay (Ankara) 
Öner 'Miski (Hatay) 
Hüsnü Okçuoğlu (istanbul) 
İsmet Oktay (Eskişehir) 
Kaya Opan (Sivas) 
Nizamettin Özdoğan (Elazığ) 
Kâzım Özev (Tokat) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
INabi Poyraz (Ordu) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Mi Cevdet Selva (Bskişiehir) 
Yusuf Kenan Sönmez (istanbul) 
Cemal Şahin (Çorum) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
'Mehmet Şimşek (Konya) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Isrniöt Tavgaç (Bursa) 
İhsan Nuri Toplkaya (Ordu) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Kâzım Uiusoy (Amasya) 
ismail Üğdül (Edime) 
Reşit Ülker (istanbul) 
İM. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Erkan Yüksel '(Tokat) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Talat Zengin (Malatya), 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisin
de parlamentolararası Türk ~ Avusturya 
Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi ve eki kurucular kurulu 
listesi (5132) 

IBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Gensel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - Avusturya 
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Dostluk Grubu (kurulması için, ilişik üs
tede (isimleri yazılı ısayın milletvekillerin
den oluşan Kurucular Kurulunun iste
mi, Hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başikamlıık Divanının 12 
Mayıs 1988 tarihli toplantısında görü
şülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi ' Hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun 
ile değişik 4 üncü maddesi uyarınca, 
adı geçen Dostluk Grubunun kurulma
sı uygun mütalaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönet
meliğin 4 üncü maddeleri uyarımca Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ıBaşikanvekili 

'Dostluk Grubunun adı: Türk - Avus
turya 

Kurucular Kurulu Başkanı 
Kemal Akkaya (Samsun) 
Üyeler : 
Ali Sami Akkaş (Balıikesir) 
'Veli Aksoy (İzmir) 
Türkân Akyol (İzmir) 
Cengiz Altamlkaya (Aydın) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
'Zeynel Aslan (Adıyaman)! 
Fuat Atallay (Diyarbakır) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Ali Bıabaoğlu (Nevşehir) 
Metin Balıbey (Afyonkarahisar) 
Yasin Bozkurt (Kars)' 
Abdüikadiır Cenkçiler (Bursa) 
M. Abdurrezafc Ceylan (Siirt) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
M. Hükmet Çelebi (Gaziantep) 

Mehmet Çevik (Ankara) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
İrfan Demiıralp (Samsun) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Mehmlet Ali Doğuşlu (Bingöl) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Mehmet Ali Eren (İstanbul) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Mehmet Gedik (Bursa) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
İlker Genlik '(Çanakkale) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Akın Gönen (İzmir) 
Mümtaz Güler (Uşak) 
Ömer Günbulut (Sivas) 
Ahmet Günebalkan (Gaziantep) 
Ülkü Gökalp Güney (Gümüşhane) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Şener İşleten (Edime) 
Abdurrahman Karaman (Adıyaman) 
Nuh Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Hüyseyin Sabri Keskin (Kastamonu) 
Rj Ercüment Konukman (İstanbul) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Haydar Koyuncu (Konya) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Cemal Özblen (Kırklareli) 
Mustafa Hilmi Özen (İstanbul) 
Seyit Halil Özsoy «(Kayseri) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydım) 
iNabi Poyraz (Ordu) 
Mehmet Pürderoğlu (Hatay) 
Fahir Sataniş (Bursa) 
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Jşılay Saygın (İzmir) 
M.. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Rainiz Sevinç (İzmir) 
Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
Cemal Şahin (Çorum) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Ali Rıza Yılmaz (İçel) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Erkan Yüksel (Tokat) 
Mehmet Yüzügüler (Aydın) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Namık Kemal Zeybek (İstanbul) 
Erol Zeytinoğlu (Eskişehir). 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edönler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisin
de parlamentolararası Türk =• Avustralya 
Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi ve eki kurucular kurulu 
listesi (5/33) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türlk - Avustralya 
Dostluk Grubu kurulması 'için ilişik lis
tede 'isimleri yazılı sayın milletvekille
rinden oluşan Kurucular Kurulunun liste
mi, Hükümetin ide konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 12 
Mayıs 1988 tarihli toplantısında görüşü
lerek: 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca adı ge
çen Dostluk Grubunun kurulması uygun 
mütalaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönet
meliğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yü
ce Meclisin onaylarına sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Dostluk Grubunun adı : Türk - Avus

turya 
Kurucular Kurulu Başkanı: 
Hüseyin Barlas Doğu (Ankara) 
Kurucular Kurulu üyeleri : 
Veli Aksoy (İzmir) 
Türkân Akyol (İzmir) 
M. Kemal Anadol (İzmir) 
Sabri Araş (Kars) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâmil Ateşoğullan (Ankara) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Hikmet Biçentürk (İçel) 
Mehmet Can (Adana) 
M. Abdurrezafc Ceylan (Siirt) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Mehmet Çevik (Ankara) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Mehmet Halit Dağlı (Adana) 
Rifat Diker (Ankara) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
Sait Ekinci (Burdur) 
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Mehmet Adnan Ekmen (Mardin) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Ali Şakir Ergin (Yozgat) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
ilker Genlik ı(Canafckale) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Erol Güngör (İzmir) 
irfan Gürpınar (Kırklareli) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Bahri Karakeçili (Şanlıurfa) 
Muhittin Karaman (Gümüşhane) 
A'ltan Kavak (istanbul) 
A., Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Cumhur Keskin (Hakkâri) 
î< Önder Kırlı (Balıkesir) 
Bahri Kibar (Ordu) 
Tevfifc Koçak (Ankara) 
R. Ercüment Komukman (İstanbul) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
'Mustafa Kul (Erzincan) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Hazım Kutaıy (Ankara) 
Gökhan Maraş (Kırşehir) 
Öner Miski (Hatay) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
ismet Oktay (Eskişehir) 
Nıizamlettin Özdoğan (Elazığ) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 

Nabi Poyraz (Ordu) 
'Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Halil Şıvgın (Anlkara) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Güneş Taner (istanbul) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
ismet Tavgaç (Bursa) 
Mustafa Tinıisi (İstanbul) 
Adnan Hasan Tutkun (Amasya) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Reşit Ülker (istanbul) 
Abdülmecit Yağan (Kayseri) 
M. Erdoğan. Yetenç (Manisa) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Erkan Yüksel (Tokat) 
Hasan Zengin (Manisa) 

BAŞKAN — Okunan 'tezkereyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek-
lliftleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
tşller» kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
DİĞER İŞLER 

KOMİSYONLARDAN GELEN 

1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. 
Sayısı : 56) (1) 

(1) 56 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

BAŞKAN — Bininci sırada yeır 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporunun müzakere
sine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 
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(Komisyon 'raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Komsiiyoın 'raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde, Anavatan Partisi 
Grubu adına, Sayın İhsan Nuri Topkaya; 
buyurun efendim. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Komis
yon Başkanlık Divanında kimse kalmaz 
o zaman efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Ko
nuşamaz efendim! 

BAŞKAN — Efendim, komisyonu, 
başkan veya sözcü temsil eder; !başkan 
ve sözcü olmadığına göre, komisyon bo
şalmış oluyor; o litibarla, siz bu eksikliği 
tamamlayın, zatı âlinize daha sonra söz 
verelim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADİNA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin de
ğerli üyeleri; 1918 sayılı Yasanın bir mad
desinin değiş'tirilmesline ilişkin kanun ta
sarısı hakkımda Sosyaldemokırat Halkçı 
Parti Grubunum görüşlerimi belirtmek üze
re söz aldım; hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın üyeler, bu kürsüden şimdiye ka
dar yaptığım konuşmalarda, polemik yap
mamaya, işi, konunun dışına çıkarmama
ya ve iinıaındığım şeyleri söylemeye çalış
tım. Bu Yasa tasarısı üzerimde konuşur
ken, bu ilkeyi bozmadan, 'bazı gerçekleri 
sizlere sunmak istiyorum. 

«Hayalî ihracat» diye bilinen olay, 
dolamdırıcılıktam başka bir şey değildir. 
Hayalî ihracat, devletin dolandırılımasıdr; 
öyle, Ceza Kanunundaki anlamıyla, şahıs
ların birbirlerini dolandırması değil, ger

çek ya da tüzdllkişıileriin doğrudan doğru
ya devleti, Hazineyi dolandırmasıdır; hu 
nedenle, büyük bir önem taşıdığı kanı
sındayım, Hele, devletin büyük ölçüde 
nakit sıkıntısı çektiği, ekonomik zorluk
lar içinde olduğu bir dönemde, Hazinenin, 
milyarları ıgeçen, trilyonlara varan mik
tarlarda dollandırılmasrna imkân ıtanınıma-
ması gerektiği kanısındayım ve kamuoyu
nun hayalî ihracat konusundaki 'titizliğini 
de bu nedenle saygıyla karşılıyorum. 

Tasarıyla, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci 
maddesinde bir değişiklik yapılmaktadır. 
Öncelikle şunu söylemek istiyorum : Bu 
değişiklik, yani, Kaçakçılığım Men ve Ta
kibine Dair 1918 sayılı Yasaya, hayalî 
ihracat eyleminin bir kaçakçılık suçunu 
oluşturduğunu; kabul ederek, bu suçum 
tarifimi yaparak bir hüküm getirmek ye
rindedir. Buna katılıyoruz. Çünkü, şim
diye kadar çeşitli mahkemelerde, bu ey
lemin, yani hayalî ihracat eyleminin han
gi suçu oluşturduğu, tarifinin nasıl yapıl
ması gerektiği konusu tartışılıyordu. Yasa 
tasarısı, hu suçun tamimimi yaparak, hu 
tartışmayı ortadan, kaldırmaktadır; yani, 
hayalî ihracat 'bir kaçakçılıktır. 

Tasarıyla ayrıldığımız nokta şurada
dır : Tasarıda, hayalî ihracatın bir kaçak
çılık suçu olarak tanımı yapıldıktan son
ra bunum cezasının para cezası olması 
gerektiği hükme bağlıammak istenmekte
dir; bu noktada karşıyız. Neden karşıyız; 
bunu anlatmadan, sizlere bir mahkeme 
kararından, hayalî ihracatın hukuken na
sıl değerlendirilmesi gerektiğini okumak 
istiyorum. 

Mahkeme kararında, iş, uzun boylu 
anlatıldıktan sonra, şöyle denilmektedir : 

«Sanılklarım, olayımızda görülen yanlış 
beyana dlayalı gerçek dışı ihracat suçunu 
oluşturdukları, yime başka bir anlatımla 
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hayalî ihracat diye isimlendirilen kaçak
çılık suçuınu 'işledikleri belirginleşmiştir. 

Burada değOnmekte fayda gördüğümüz 
husus şudur : Sanıklara izafe edilen suçun 
niteliği, ihraç edilecek mal (içim sanıklar-
ca yanlış beyanda 'bulumulmıuş olmasıdır. 
Beyan 1918 sayılı Yasanın 45 inci mad
desi dahilimde, cins, nevi, kıymet, miktar, 
menşe ve gönderileceği yer yönümden ol
muştur. Artık, mal yemi durum içlimde 
gayri miillî mail sıfatını almıştır. Bu kez 
de beyanın tescil edilmesiyle suç tamam-
landığımdan, imalım ihraç edilip edilmemesi 
sonucu etkili görülmemiştir. 

Oysa, ihracat kaçakçılığında sanıkla
rım asıl amaçları yukarıda vurgulandığı 
üzere, «hayalî ihracat» diye adlandırılan 
gerçek dışı ihracat olduğundan bu deyim 
üzerimde ayrıca durmak gerekir. 

Tabiîdir İki, bu deyim 1918 .sayılı Ya
sa hükmünde yer alan hukukî bir deyim 
değildir. Bıu kez de bu deyim sanıklara 
izafe edilen suç nitelemesi değildir. An
cak, «hayalî ihracat» deyimi, münhasıran 
taşıdığı anlam itibariyle benzeri eylemle
rin kamudaki uyandırdığı tepkimin yo
ğunluğu ve ağırlığımın 'belirtisi olarak kul
lanıldığımın kabulü gerekir. 

Dosya içerisinde İse, «hayalî ihracat» 
deyimi, olayın oluş ve gelişimi içinde sa
nıkların ihracat yapmak üzere yurt için
deki adreslilerinde fiilen faaliyet göster
meyen paravan şirket ve şahıslar aracı
lığı ille hiçbir ticarî değeri olmayan mal
ları suni faturalarla sağlayarak ve ger
çekten olmadığı halde varmış gibi yurt 
dışında firma ve alıcı gösterilerek, olma
yan ihracı olmuş gibiı göstermek anlamın
da zuhur eden eylemlerinin ağırlığımı 'be
lirten anlamıları içermektedir. Kısacası, 
yasal olmayan yollardan temin edilen kay
nağı belirsiz dövizlerle, olmayan bıir malı 
gerçekten yurt dışına ihracat yapılmadığı 

hailde ihracat yapılmış .gibi göstererek, bu
nun sonucu olan ihracata vergi iadesi, 
Katma Değer Vergisi iadesi ve diğer leh
teki girdilerden yararlanma amacını sağ
lamaktadır. 

Bu hale göre de, sanıkların başlangıç
tan beri önceden anlaşarak birleştikleri, 
bu suretle de .birlikte ihracat kaçakçılığı 
yapmak' kastıyla hareket ettikleüinden, 
buna dayalı olarak suçun manevî unsuru
nun da oluştuğu amlaşılmışıtır.» 

Mahkeme bunu söyledikten sonra, sa
nıkları dokuz yıl civarında hapis cezala
rına çarptırmıştır. Yani, mahkemenin, 
hayalî ihracatı, 1918 sayılı Yasada açık 
bir hüküm olmamasına rağmen, bu yasa 
kapsamına böyle bir yorumla soktuğunu 
ve hayalî ihracatın böyle bir tanımının 
da yerinde olduğu kanısında olduğumu 
'belirtmek için bu hususu dikkatlerinize 
sunmuş bulunuyorum. 

Değerli üyeler, bunları belirttikten son
ra, sizlere ayrıca şunu söylemek istiyo
rum : Devlet Planlama Teşkilatının elin
de, halen 250 adet dosyanın olduğunu ga
zetelerde yazdı, ayrıca çeşitli kanallardan 
da bunu öğrendik. Aca'ba, Devlet Plan
lama Teşkilatı bu 250 adet dosyayı ne 
yapıyor?.. İhracatın hayalî olup olma
dığı yönünden inceliyor. Oradaki incele
meleri sonunda dava .açılacak veya açıl
mayacak... 

Dikkat ederseniz - bu, elimdeki mah
keme kararında da bellidir - savcılar da
vayı şirket yöneticileri hakkında açmak
tadırlar. Yani, 250 dosyada, yaklaşık ola
rak 5 bin kişi, yargılanıp yargılanmama-
yı bekliyor ve bugün uygulamada ağırlık 
kazanan görüşe göre, bu kişilerin hapis 
cezasıyla yargılanmaları tehlikesi sözko-
nusu; ama, bu tasarı eğer kanunlaşacak 
olursa, bu kişilere para cezası verilecek. 
Gerçi, para cezası da bir cezalandırma 
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türüdür ve tasarıda belirlenen ölçüye göre 
'de, ağır bir para cezası getirilmek isteni
yor; ama, ülkemizdeki enflasyonu ve bu 
işin 1980 yılından beri yapılageldiğini de 
Idikkate alırsak; ayrıca, açılacak davala
rın 3 - 4 sene süreceği de göz önünde tu
tulursa ve ayrıca, sonunda para cezası 
yönünde verilecek mahkûmiyet kararında 
para cezasının tahsilinin de takside bağ
lanması sözk'onusu olduğuna göre, yani 
1980 yılında 2 milyar lira vergi iadesi alan 
Ibir kişi, bu 2 milyar lirayı 1992 veya 
1995'te 4 milyar lira olarak, taksitlerle 
Ödeyebilecektir. Bu doğru değildir, ha
pis cezasının kaldirılması doğru değildir. 
Ayrıca, böyle bir hükmün Anayasanın 
eşitlik ilkesine de aykırı olacağını söylü
yoruz. Bakınız, 1 inci maddede geçen «th-
racaat» kelimesini madde içerisinden çı
karsak ve her «İhracat» kelimesinin ol
duğu yere «İthalat» ibaresini de koysak, 
yani bu maddeyi, ithalat kaçakçılığı ya
panları kapsar hale getirsek, bunun karşı
lığı o zaman para cezası olmaz, bunun 
karşılığı toplu kaçakçılık suçu olur ve 
10 yıldan başlayan hapis cezası kapsamı
na girer. Yani, ithalatta bunu yapan, ha
pis cezasına, ihracatta yapan ise para ce
zasına çarptırılacak demektir. İşte, tasa
rının, bu yönüyle de Anayasaya aykırı ol
duğu kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar ha
yalî ihracatın üzerine yeterince gidilmedi
ği kanısındayız ve Devlet Planlama Teşki
latı arşivlerinde dosyaları depo ederek, 
orada bir işlem yapmayarak, bu yasa ta
sarısını Meclise sunup oradaki 5 bin kişi
yi, ne zaman ödeyecekleri de belli olma
yan bir para cezası ile bir yerde aklamak 
'doğru değildir diyoruz. Ayrıca, hayalî ih
racatın üzerine gidilmediğini de, uygun 
görürlerse Sayın Bakanıma da takdim 
edebileceğim bir belgeyle doğrulamak is
tiyorum. 

Elimde, 10 Kasım 1985 tarihli bir ifa
de tutanağı var, bu ifade İstanbul Malî 
Şubesi tarafından alınmış, ifadeyi alan
lar, Komiser Abdullah Sade, Ahmet Yük
sel, Ahmet Tezcan; ifadeyi veren de Ha
lûk Naci Ezgi isminde bir hayalî ihracat 
olayına karışan kişi. İfadede - bu kişinin 
kimliğini falan yazmışlar - aynen, «'En
düstri ve Tarım Ürünleri Anonim Şirke
tinin sahibi olduğunu, yapmış olduğu ha
yalî ihracat işinden pişman olduğunu ve 
suçluluk duyduğunu, bundan kurtulmak 
ve vicdanını rahatlatmak için, çevreden ve 
içinde bulunduğu piyasadan duyduğu ha
yali ihracat yapan .bazı şirketlerin isimle
rini vermek istediğini belirterek, hayalî 
İhracat yapan şirketleri söyledi» diyor ve 
devam ödiyor. Şurada aşağı yukarı 20 ci
varında şirketin ismi var ve bu şirketler 
hakkında, hayalî ihracat nedeniyle cezaî 
soruşturmaya girildiğini sanmıyorum; gi-
rildiyse, Sayın Bakanımız ya da ilgililer 
•buradan açıklarlar. Ayrıca, hayalî ihra
catın üzerine giden savcıların, hayalî ihra
catın üzerine giden gümrükçülerin başına 
neler geldiğini de biraz sonra arkadaşla
rımız konuşmalarında anlatacaklar. 

Ben 'bütün bunları söyledikten sonra, 
sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum: 
Hayalî ihracatın, Anayasaya aykırı olma
yan bir şekilde, Kaçakçılık Kanununda 
suç olarak tanımının yapılmasını yürekten 
destekliyoruz; ama, Anayasaya aykırı ol
mamak şekliyle. Hep söylediğimiz ve kör 
kuruşunu kimseye yedirmeyiz dediğimiz 
'devletin parasını, bunu yapanlara, böyle 
'birkaç şirkete, birkaç hayalî ihracatçıya, 
devleti dolandıran birkaç sahtekâra yedir-
meyeceğimizi buradan haykırıyöruz. Eğer 
hep bera'ber seçim meydanlarında söyle
diklerimizi devam ettiriyorsak, eğer hâlâ 
aynı anlayıştaysak, devletin bu kadar bü
yük parasını birkaç kişiye çarçur ett'ire-
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meyiz. Hapis cezası tehlikesi ortada ol
madan, bu insanların bu işten vazgeçmesi 
sağlanamaz. Para cezasının tahsilindeki 
sistemi biraz önce anlattım; 2 milyarı 
alan, bu 2 milyarı yedi sekiz sene sonra 
oksitlerle ödemeyi her an göze alabilir. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Eğer 
ortaya çıkarsa. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
'Bunlar, altını çizerek söylemeye çalıştığım 
tolaylar. 

Eğer iyi niyetle bu işin üstüne gidiyor
sak, eğer gerçekten, hayalî ihracatın ön
lenmesini isliyorsak, bu tasarıya hapis ce
zasını da koymalıyız. Bu konuda bir de
ğişiklik önergesi verdik; Yüce Heyetin onu 
kabul etmesini diliyorum. 

'Bendeki listede var; ayrıca gazeteler
de yazarların makalelerinde, diğer organ
larda isimler veriliyor; burada isimleri 
saymak istemiyorum. Hayalî ihracatın 
ucunun nerelere kadar gittiği ortada; han
gi .büyük şirketlerin, hangi büyük isim
lerin bu işin içine girdiği ortada ve ih
racat patlaması yapıyoruz diye övündü
ğümüz ıbir ortamda, sümüklüböcekten tu
tun, peynire kadar ürünlerin gidip de ka
pılardan döndüğü, ihraç edilmediği, bun
lar söylenerek devletin zlor durumda bı
rakıldığı ortada ve bir de, hayalî ihracatla 
ortaya çıkan rakamlarla gerçek ihracat 
rakamının şişirilmesi gerçeği de var. 

Bütün bunları ortadan kaldırmak için, 
'hayalî ihracatın, bu vurgunculuğun kökü
nün kazınması gerekir. Onun kökünün ka
zınması için de, bu insanlara, beş yıldan 
on yıla kadar hapis cezası tehdidini baş
larının üstünde tutmamız gerekir. 

Değerli milletvekilleri, devletin para
sını, tarlasında, fabrikasında, bürosunda 
çalışan insanların vergileriyle devlete ak
tarılan, hep üstüne basa basa söylediği
miz o kör kuruşları kimseye yedirmeye 

hakkımız yoktur; yasa tasarısına, hapis 
cezasını hep birlikte getirmeliyiz. 

Bütün bunları söyledikten sonra, he
pinizi saygılarımla selamlıyorum. .(SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
'Anavatan Partisi Grubu adına, Sa

yın İhsan Nuri Topkaya; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA İHSAN NU

Rİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, 
ıdeğerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan evvel hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Bugün müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz kanun tasarısı hakkında Anavatan 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı, 
1918 «ayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine 
Dair Kanunun 45 inci maddesinin değiş-
tiriîmesirii öngören bir kanun tasarısıdır. 
Yeni bir kanun getirip müzakere ve mü
nakaşasını yapmıyoruz, mevcut kanunda 
küçücük bir tadilat yaparak, kanundaki 
cezaları artırmak suretiyle... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Na
sıl küçücükmüş?.. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) 
— ... benden önce konuşan arkadaşımı
zın dediği gibi, «Sanıkları himaye etmek» 
maksadıyla değil; aksine, sanıkları daha 
ağır cezalara maruz bırakmak maksadıy
la ve işlenildiği iddia edilen suçlara da 
caydırıcılık getirmek amacıyla bu kanun 
tasarısını Hükümet olarak getirmiş olu
yoruz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İna
nıyor musun söylediklerine Allah aşkı
na? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, hukukta 25 se
neden 30 seneden beri uğraşmaktayım. 
Kanunlarınıızda açıklık bulunmayan hal-
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lerde, mahkemelerimizin, muhtelif kanun 
hükümlerini zorlamak suretiyle, önüne ge
len meselelere çözüm aradığını görmekte
yiz. işte, hayalî ihracat konusu da gün
deme geldiğinde, mahkemelerimiz, muh
telif kanunlarımızın maddeleri zorlana
rak ceza verme yolunu seçmişler, kanun
da açık bir hüküm bulunmadığı gerek
çesi ile muhtelif kanunları uygulamaya 
başlamışlardır, örnek vermek lazım ge
lirse, bu hayalî ihracat için, birkısım mah
kemelerimiz, tanzim edilen evrakların sah
te tanzim edildiğini göz önünde bulundu
rarak, Türk Ceza Kanununun 339 ve 346 
ncı maddelerindeki sahte evrak tanzimi 
ile ilgili hükümleri uygulamakta; birkı
sım mahkemelerimiz ise, 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 
Kanunun 45 inci maddesindeki hüküm
leri uygulamakta; birkısım mahkemele
rimiz ise, yine Kaçakçılık Kanununun 
geçici 2 nci maddesindeki hükümleri uy
gulamak suretiyle bu meseleye çözüm ara
mışlardır. Anlaşıldığına göre, uygulama
da birlik ve beraberlik yoktur. Bazı mah
kemeler sadece 50 hin lira gibi cüzi bir 
para cezası uygulamakla yetinmiş; bir 
kısım mahkemelerimiz hapis cezası uygu
lama yolunu seçmiş; bir kısım mahkeme
lerimiz de para ceza vermekle yetinmiş
tir. 

Şimdi bizim, getirdiğimiz nedir? Biz, 
meseleye açıklık getirmek istiyoruz. Bu
gün, ihracattan, ihraç edilen malın cins, 
miktar, nevi, kıymetleri bakımından doğ
ru beyanda bulunmayanlar hakkında ve 
ihracı fona tabi olan malları fon öde
memek maksadıyla, başka yollardan ve 
'başka mal olarak göstermek suretiyle ih
raç edenlere, ihraç ettikleri malın değe
rinin bir misli daha ceza getiriyoruz. Bir 
örnek vermek lazım gelirse, 100 milyon 
liralık kaçak yoldan mal ihraç eden ki
şiye 200 milyon lira para cezası getiriyo

ruz. Benden önce konuşan arkadaşımız 
hapis cezası getirilmediğini öne sürüyor. 
Bu para cezası ödenmediği takdirde; ce
zalar alınamaz, para cezaları tahsil edile
mez denildi; tahsil edilemeyince Ceza Ka
nunumuzun genel hükümlerine göre, bu 
para cezaları hapis cezasına çevrilir, do
layısıyla hapis cezası da infaz edilir para 
cezası ödenmediği takdirde. Biz bunun 
müdafaasını yapıyoruz. Esasen, bu bir 
ekonomik suçtur. Bizim düşüncemiz, eko
nomik suça ekonomik ceza verilmesi yo
lundadır. Bu bakımdan, hapis cezası de
ğil, para cezasının ağır bir biçimde uygu
lanmasını amaçlamaktayız. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ek
mek çalan 2 sene hapis yatıyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) 
— Efendim, bu hırsızlıkla alakalı değil. 

YAŞAR YİLMAZ (Ankara) — Tabiî, 
çünkü hiç yolsuzlukla ilgili değil(!) 

'İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) 
İhracattan... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O kür
süden yemin ettiniz! 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) 
Müsaade ederseniz... Müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Top-
kaya... 

Efendim, hatip görüşünü ifade etti. 
î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Na

sıl görüş? Çarpık efendim! 
BAŞKAN — Efendim, siz de gelirsi

niz doğrusunu söylersiniz. Şahsınız adına" 
söz veririm. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) ^- Görüş 
yok ki ortada; para oldu mu iş bitiyor. 

'BAŞKAN —• Oturduğunuz yerden ko
nuşmaya hakkınız var mı? O halde, söz 
istersiniz veririm; gelirsiniz aksini söy
lersiniz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Yeri 
gelince onu da yapacağız. 
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BAŞKAN — Yap öyleyse! Oturduğun 
yerden konuşmaya hakkın var mı senin? 

İHSAN NURİ TÖFKAYA (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, bu hayalî ihra
cat nereden kaynaklanıyor? Daha önce 
yok muydu? Çünkü memlekette ihracat 
yoktu, ihracat teşvikleri yoktu, ihracatta 
fon yoktu... (ANAP sıralarından alkışlar). 
O zaman kanun çıkarılmamış. Bugün ih
racatın arttığı görülünce, bundan yarar
lanmak isteyen bazı kötü niyetli kişiler 
ortaya çıktı; biz de bunun için tedbir ge
tiriyoruz. Getirdiğimiz budur, yoksa, baş
kalarını korumak değil. 

Bir örnek vermek istiyorum: Bugün 
fındık ihracatında fon vardır. Hükümet 
fonu kaldırırsa, siz ne hapis cezası getir
seniz uygulanacak, ne para cezası getirse
niz uygulanacak; çünkü artık bu suçu kim
se işlemeyecek. Büz bugünkü ekonomik 
rejim içerisinde tedbir getiriyoruz. Me
sele bundan ibarettir. Yoksa, hırsızla ka
çakçıyı mukayese ederek ceza getirmiyo
ruz. -Bunu önleme çarelerini onyoruz. 

Şimdi, değiştirmek istediğimiz 1918 
sayılı Yasanın 45 inci maddesinde 50 bin 
lira para cezası vardır; mahkemeler bunu 
uyguluyor. İşte, elimdeki bugünkü gaze
tede, mahkemenin bir hükmü var : 50 bin 
lira para cezası vermiş. Peki biz ne ge
tiriyoruz? 50 bin lira değil, 150 bin lira 

' değil; adam neyi ihraç etmişse, ihraç etti
ği malın değerinin bir misli daha ceza 
getiriyoruz. Miktarı cüzi ise, ona da 20 
milyon liradan aşağı olmamak üzere ceza 
getiriyoruz. Suçu işleyene değil, teşebbüs 
ddene ceza getiriyoruz. Yapılacak başka 
bir işlem göremiyorum. Burada, falan
cayı korumak için kanun çıkarılıyor de
menin b'ir manası olduğunu zannetmi
yorum. Hiçbir iktidar - biz de dahil - suç
luyu koruma yoluna gitmez; suçluyu tec
ziye yoluna gider. Usul budur. 

Biraz teknik bilgi vermem lazım ge
lirse, 1918 sayılı Yasanın 45 inci madde
sinde iki türlü değişiklik yapıyoruz : Bi
rincisi, gümrük kapılarının dışından ka
çak mal ihraç edenlere verilecek ceza
lar; ikincisi, gümrük kapılarından çık
makla beraber, malın miktarı, menşei, 
gönderildiği yer, kıymet vesaire gibi hu
suslarda beyannamelerde sahtecilik ya
panlar hakkında hüküm getiriyoruz, tki 
türlü bir ceza. Yani, birisi gümrükten nor
mal ihraç ediliyor; ama verdikleri beyan
namelerde yanlış beyanda bulunanlar için 
ceza getiriyoruz, biri de gümrük kapıla
rı dışından kaçak gidenler için ceza ge
tiriyoruz. Tasarının maddelerine geçildi
ğinde bu cezaların şekilleri, miktarları or
taya konulacaktır. Görüşümüz odur ki, 
Hükümet, uzun bir süreden beri tenkit 
ve şikâyet konusu yapılan hayalî ihra
catla esaslı bir biçimdb mücadeleye ka
rarlıdır. Bu mücadelede başarılı olabilmek 
için de, şu anda müzakere ettiğimiz ka
nun tasarısını huzurunuza getirmiştir. 

'Biz Anavatan Partisi Grubu olarak, 
Hükümetten gelen bu tasarıyı destekledi
ğimiz;! bildirir, Yüce Heyetinize en derin 
saygılarımı -arz ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topkaya. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Abdullah Ulütürk; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
UL'UTÜRK (Afyon) — 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilme'si Hak
kındaki Kanun Tasarısına karşı Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yasa tasarisinın eleştirisine girmeden ön-

— 364 -



T. B. M. M. B: 71 26 . 5 . 1988 O : 1 

ce, hayalî ihracat hakkında son günler
deki olaylara bir göz atmak istiyorum. 

Özal iktidarı ile birlikte Türkiye gün
demine giren hayalî ihracat olayları, yi
ne son ayların aktüel konularından biri' 
olmaya devam etmektedir. Muhalefetin 
ve basının devamlı ikazları ile, hayalî ih
racatçılar, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Merkez Bankasınca denetime alınmışlar
dır. Gümrük kapıları da bu denetime 
katiımıştır; ancak, hayalî ihracatçılar, 
eylemlerine, bu sefer, küçük, ölü güm
rük kapılarından devam etmeye başla
mışlardır. 

Genelde, küçük gümrük kapıları, li
manları, 1611 sayılı Gümrük Yasasında, 
sanayi mamulleri ihraç edilecek limanlar 
listesinde yer almamakta ve bu liman
lardan yükleme yapılamamaktadır. tş-
te, 200 milyon dolarlık, 31 Mart 1988' 
de basına yansıyan, Kalkan Limanı ha
yalî ihracatı, böyle küçük bir limandan 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Gümrük
çüler tutuklanmış, hayalî ihracatçılar ise 
serbest bırakılmışlardır. Başbakan Sayın 
Özal ise, açıklama yapmış ve «olayın 
gerçek dışı olduğunu» ifade etmiştir. Şim
di, olayın sanıkları, tzmir Devlet Güven
lik Mahkemesinde hesap verecekleri gü
nü beklemektedirler. 

Daha önce de, Antalya, Marmaris, 
Ayvalık gibi limanlardan hayalî ihracat
lar yapılmış ve hayalî ihracatı yapanlar 
hakkında, devlet güvenlik mahkemeleri
ne dava açılmıştır. 

Antalya Limanından 23.7.1986 tari
hinde yapılan 9 milyar liralık hayalî ih
racat davası sanıkları, Türkiye'de ilk de
fa tzmir Devlet Güvenlik Mahkemesin
ce «işledikleri suç kaçakçılıktır» hukukî 
tavsifi ile, toplam 59 yıl 7 ay hapis ce
zasına mahkûm edilmişlerdir. Şimdi, bu 
olayın sanıkları, Şafak - 1 adlı gemiye, 

verdikleri gümrük beyannamesinde, fren 
balatası, cam avize, motor contası, ka
dın ayakkabısı, elektrik kablosu vesair 
maddeler yüklediklerini bildiriyorlar. 
Gümrük memurlarınca yapılan aramada, 
beyannamede bildirilenler yerine, kum, 
zift, adi karton, hurda plastik gibi mad
deler çıkıyor. 

Bu olayın sanıkları olan hayalî ihra
catçılar, mahkemedeki savunmalarında, 
«Biz beyannamede yazılı olanları yükle
dik; herhalde bir yanlışlık oldu» diye işin 
içinden sıyrılmak istiyorlar. Devlet Gü
venlik Mahkemesindeki ifadelerinde de, 
«Bizim hiçbir suçumuz yoktur. Olay, ih
racat beyannamesine yanlış bilgi yazılma
sından kaynaklanmıştır. Bu tür yanlış bil
gi, yasalarımıza göre, 150 bin lira ceza 
verilmesini gerektirir; biz bu para ceza
sına razıyız. Toplu kaçakçılık yapmıyo
ruz; çünkü, ihraç edeceğimiz malların 
yurt dışına çıkarılması yasak değil, ser
besttir» diyerek kendilerini savunuyor
lar. 

Yine, tzmir Devlet Güvenlik Mah
kemesinde görülen başka bir hayalî ihra
cat davasında, bu ihracatı gerçekleştirir
ken yakalanan sanıklar, toplu kaçakçı
lıktan, fiilleri nedeniyle, 9'ar yıla mah
kûm olmuşlardır. 

Açıkgöz ihracatçılar, mobilya yerine, 
kavak yükleyerek, yine beyannamede 
yanlış bilgi vermişler ve 500 milyon lira
lık bir ihracat yolsuzluğuna teşebbüs et
mişlerdir. 

10 Ekim 1986 tarihinde Ayvalık'ta 
suçüstü yakalanan hayalî ihracat davası 
sanıkları da tstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Bu 
davada da, Semerkant Gemisine, kaliteli 
mobilya yerine, hurda kereste yükleyen
ler hesap vermektedirler. 
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Mahkemeye intikal edenler dışında, 
Devlet Planlama Teşkilatında hayalî ih
racat ile ilgili 250 dosyanın, inceleme 
yapılacağı günü beklediği bilinmektedir. 

Hükümet, hayalî ihracatla ilgili ge
niş, kapsamlı bîr operasyon ve soruştur
ma başlatmaya karar vermiştir. 1987 yılı 
başımda çıkarılan 11509 sayılı Kararna
me uyarınca, Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları ve Hazine Kontrolörlerince 
yürütülen hayalî ihracat soruşturmaları, 
mahkemeye gönderilmeden Devlet Plan
lama Teşkilatına devrolunmuştur. Hatta, 
son olarak özel bir komisyon görevlen
dirilip, bu 250 dosya özel komisyona 
devredilmiştir. 

Aslında, Devlet Planlama Teşkilatın
da, dosyalar, iktidarın talimatı doğrultu
sunda askıya alınmıştır. Develt Planlama 
Teşkilatı, bu dosyaları inceleyip mahke
meye göndermesi gerekirken, iş ve ince
lemeyi sürüncemede bırakmıştır. 

Hayalî ihracat yoluyla devletten mil4 

yarlarca lira vergi iadesi alan firmaların 
listesi tümüyle bellidir. Bu firmalarda 
yürütülen soruşturma ile yeni yeni firma 
isimleri de meydana çıkarılmakta ve gi
derek liste büyümektedir. Hatırlı dostlar, 
yarenler, destekler ve tanınmış isimlerin 
de bu isimler arasında yer aldığı söyle
nirken, iş ve isimler giderek büyürken, 
ihracat rakamlarının gittikçe küçüldüğü 
de bugünün bilinen olayıdır. Vergi iadesi 
adı altında paylaşılan milyarlara ilave 
olarak, devlette büyük rüşvetlerin döndü
ğü de ileri sürülmektedir. 

Şimdi, hayalî ihracatçı firmalar bilin
mekte iken, kişiler bilinmekte iken, suç 
beli; iken, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 45 inci mad
desinin değiştirilmesinin sebebi hikmeti 
de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Tasarı, hayalî ihracatçılar için cankur
taran simitidir. Bu yasa tasarısı ile mah
kemelerin fiilleri toplu kaçakçılık olarak 
tavsif edilen ve hapsen tazyik altında bu
lunan hayalî ihracatçılar korunmakta ve 
kurtarılmakta, getirilen hükümle de, bu 
gibi suçu işleyen sanıklar için para ce
zası öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
4918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Yasa çıkarılırken, yasanın 45 in
ci maddesi, aynı yasanın 1, 11 ve 20 nci 
maddeleriyle ilgili olarak düzenlenmiştir. 
1918 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde 
kaçakçılık fiilleri sayılırken, gümrük mua
yenesine tabi tutulmaksızın mal ithali 
ve yasak eşyanın ihracı, kaçakçılık fiili 
olarak kabul edilerek cezalandırılmıştır. 
İhracı yasak olmayan bir malı gümrük 
muamelesine tabi tutmaksızın ihraç et
mek 1 inci maddenin dışında bırakılmış
tır. 

Aynı Yasanın M inci maddesinde ise, 
gümrük kapı ve yollarından başka bir 
yerden mal ihracı veya çıkarılması ya
saklanmıştır. 

20 nci madde ise, birtakım hileli ha
reketlerle yurda mal ithalini yasaklamış, 
ihracattan ise bahsetmemiştir. Bu sebep
le yasak olmayan eşyanın ihracında bir
takım hileli işlemlere başvurulmasının 
ayrıca cezalandırılmasında fayda düşü
nülmüş ve bu nedenlerle, yasak olmayan 
eşyanın ihracına dair para cezasını havi 
madde düzenlenmiştir. 

Kanun koyucu, ithalde vergi ve resim 
bulunduğundan, bunun kaçırılmasını ka
çakçılık olarak kabul etmiş; yine, yasak 
eşyanın ihracını memleket ekonomisi için 
zararlı gördüğünden, kaçakçılık saymış 
ve hapsen tazyikle cezalandırmıştır. 

Bugün, hayalî ihracatçıların, sırf ver
gi iadesi almak uğruna giriştikleri bu 
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hileli ihracat yoluyla memleket ekonomi
sine verdikleri zarar, tartışma götürme
yecek kadar açıktır. 

Böyle olmasına rağmen 1918 sayılı 
Yasanın kapsamına ters düşen bir tutum
la, hayalî ihracatçıların himaye edilmesi
ni gerektirecek şekilde 45 inci maddenin 
yeniden düzenlenmesini anlamak müm
kün değildir. 

Aslında, hayalî ihracat yoluyla dev
letten milyarları sömüren kötü niyetli bu 
gibi. kişiler için 1918 sayılı Yasanın 1 in
ci veya 20 nci maddesine ilaveler yapa
rak, bu gibi kişilerin fiillerinin kaçakçı
lık olarak tarif ve tavsif edilmesi, kanu
nun maksadına daha uygun düşen bir 
davranış olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
açlık çığlığa dönüşürken, çiftçi, işçi, me
mur, esnaf sokağa dökülürken, zamlardan 
ve vergilerden vatandaşlar inim inim in
lerken, yerden bitme jet zenginler kimle
rin parasını yiyorlar? Hayalî ihracatçılara 
ödenen vergi iadeleri devletin hazinesin
den çıkmıyor mu? Devletin hazinesine gi
ren para vergi olarak bu vatandaştan 
alınmıyor mu? Yasa tasarısının genel ge
rekçesinde şöyle deniliyor: «Yurt dışına 
mal ihraç edilmesi sırasında birkısım ih
racatçıların ihraç konusu malm cins, ne
vi, miktar, menşe, gönderildiği yer ve ti
carî eşya için kıymet bakımından gerçeğe 
aykırı beyanname ve belge ibrazı ile ihra
cı fona tabi eşyadan fon ödememek ve
ya eksik ödemek suretiyle veya vergi iade
si, teşvik ve benzeri uygulamalarla dev
letten haksız menfaat sağladıkları bilin
mektedir». 

Tatbikatta bu gibi kişilere karşı hapis 
cezalarını içeren, değişik hükümler içeren 
maddeler bulunmaktadır. Uygulamada 
birlik ve beraberliği sağlayacak bir hük
mün getirilmesi zaruretinden bahsedile-
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rek, bu gibi kişiler hapis tazyikinden kur
tarılıyor ve yerine para cezası getiriliyor. 

Bu yasa tasarısıyla, açıkgözlerin, ha
yalî ihracatçıların korunduğu açıktır. 
Türk Ceza Kanununda basın ile ilgili de
ğişiklikler nedeniyle para cezaları artırı
lırken, suç ile ceza arasında hassas denge 
gerekçesine sığınılıyordu. Suç ile ceza ara
sındaki hassas denge, bütün kanunların 
hedefi, hem de ana hedefi olmalıdır. Dev
let hazinesine, devlet malına karşı işlenen 
bir cürmün cezası önce «hapse tazyik» ol
malı; bu ceza para cezasıyla ayrıca ağır
laştırılmalıdır. 

Bir devlet memuru 5 kuruş devlet pa
rasının hesabım veremediği zaman, zim
met gibi ağır bir cezaya maruz kalıp, 
hem hapsen hem maddeten ceza görüp, 
meslek hayatını da kaybederken, yine ya
salarımıza göre resmî evrakta tahrifatlar
da ve beyanlarda fiili işleyenler en ağır 
cezalara çarptırılırken, devletten haksız 
menfaat sağlayan hayalî ihracatçıların fi
illerini hafif kabul ederek sadece para ce
zasıyla yetinmek, ceza adaletini rencide 
etmektedir. Bu yasa taslağını hazırlayıp 
getirenlere soruyoruz: Siz devletten yana 
mısınız, yoksa milyarları cebe indiren ha
yalî ihracatçıdan yana mısınız? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet fiil ve hareketleri düzenleyen ka
nunları yapar ve uygular. Kanunların, 
iyi, adalet ve hakkaniyet kurallarına uy
gun, kamunun yararını en iyi şekilde sağ
layacak surette meydana getirilmesi ve 
maksatlarına uygun olarak da uygulan
ması gerekir. İyi kanun ve iyi uygulama, 
halkta kanuna, kanun yapana ve uygula
yana karşı olan saygı duygusunu artırır. 
Kanunlara saygı duygusunun azalması ve
ya yok olması veya ortadan kalkması ise, 
herkesin çeşitli yollarla kanunları ihlal et
me imkânlarını araştırması ve bulmasına 
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yol açar; kanun, mecbur olundukça ria
yet edilen, mecbur olunmadığı takdirde 
hiç bir manevî baskı duyulmadan ihlal 
edilen bir kurallar toplamı halini alır. Bu
nun sonucu ise, her alandaki suçluluğun 
artması, ve âdeta müesseseleşmesidir. Ar
tık, iş adamı hayalî ihracat yapmakta, 
devlet memuru rüşvet almakta hiçbir mah
zur görmemeye başlar. Bu suretle suç, 
gündelik hayatın tabiî uygulamalarından 
biri halini almış olur. Bu suretle kötü ka
nun ve kötü uygulama, toplum içinde 
hem suç yaratır hem de teşvik ve tahrik 
etmiş olur. 

Şimdi, üzerinde konuştuğumuz bu ya
sadaki gibi, hayalî ihracatı para cezasıyla 
cezalandırma yoluna gidilirse, suçu teşvik 
ve tahrik etmiş olursunuz. Yasa hükmüy
le, gerektiğinde ihlal edilebilir yolunda 
bir hüküm getirmiş olursunuz. Çünkü, ha
yalî ihracatçıya, yakalandığında para ce
zasıyla kurtulma ümidini vermektesiniz. 
Ceza adil olmalıdır, ceza caydırıcı olma
lıdır. Devletten haksız menfaat temin ede
rek, millî ekonomimize büyük zararlar 
veren ve verecek olan bu kişiler için zec
rî tedbirler almak, devletin toplum adı
na bir görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tasarıdaki mad
de bu haliyle büyük haksızlıklar taşımak
tadır. Para cezası yanında, failler için, 
madde metnine hapis cezası da getirmek, 
cezanın caydırıcılığını sağlayacak ve ha
yalî ihracat olayını da önleyecektir. Tasarı 
maddesinin bu haliyle kabulü, aksi halde 
suça prim vermiş olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ali 
Şahin. 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kıym'etli milletvekilleri; ko
nuşulmakta olan, 1918 sayılı Yasanın 45 
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inci maddesinin değiştirilmesine yönelik 
bir çalışmadır. 

Bugüne kadar toplumda hayalî ihra
cat olarak tanımlanan eylem, 1918 sayılı 
Yasanın kapsamına alınmak istiyor. Ya
sanın kapsamına alınırken, buna müeyyi
de de getiriliyor. 1918 sayılı Kanunun 45 
inci maddesinin birinci fıkrasına göre, bu 
eylem için, gümrük kapılan ve yolları dı
şındaki yollardan memleket dışına eşya 
çıkarmak; bunun için, İhracat Fonuna ta
bi eşyada her türlü ihracat işlemlerinde, 
bu suçun oluşması için gerçeğe aykırı be
yanname vermek, belge tanzim ve ibraz 
etmek; bu sahte belgeler ve eylemlerle 
fon ödememek veya eksik ödemek ve 
vergi iadesinden yararlanmak; ayrıca, teş
vik ve benzeri nam altında devleti zarara 
sokacak harekette bulunmak ve haksız 
kazanç sağlamak düşüncesi vardır. 

Bugüne kadar uygulanan mer'i yasa
lara göre, bahsedilen bu eylemler de suç 
sayılmıştır. Yargıtay 7 nci Ceza Dairesi, 
bu eylem hakkında karar vermiştir. Buna 
göre, sahte evrak tanzim edeceksin, ka
mu görevlilerine resmî evrakta sahtekâr
lık yaparak ibraz edip devlet malını zim
metine geçireceksin ve bundan mütevel
lit, bugüne kadar uygulanan hapis ceza
larının dışına çıkacaksın ve kendini para 
cezalarıyla kurtaracaksın!.. 

Bugüne kadar, Türk Ceza Kanununun 
339 ve 346 ncı maddesine kadar olan 
maddelerle, hatta resmî memurlar tara
fından resmî evrak tanzimi suretiyle dev
let malını zimmetine geçirenlere uygula
nan 209 uncu maddelerle bunlara ceza ve
riliyordu. Halen meri olan 1918 sayılı Ka
nunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasın
da «Şu kadar ki, bu fiillerin ayrıca suç 
teşkil etmesi hallerinde buna ilaveten il
gili kanun maddeleri de tatbik olunur» 
deniyordu. O maddede söylenen amaç, bu 
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eylemlerin, ayrıca Türk Ceza Kanunun
daki resmî evrakta sahtekârlık suçlarına 
girmesi halinde, o maddelerden de ceza
landırılmalıydı. 

ıBu getirilen değişiklikle; ancak, ihraç 
edilen malın bir misli, yani gümrük kapı
ları dışına yasa dışı yollarla, sahte belge
lerle çıkarılan mallara karşılık elde ettiği 
menfaatin iki misli ceza verileceği öngö
rülmüş; buna karşılık, hapis cezası orta
dan kaldırılmıştır. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, 1918 sa
yılı Kanunun 45 inci maddesinin değişti
rilmesiyle, uygulamada, Anayasamızın, 
kanunlar önünde eşitlik ilkesi, yani 10 
uncu maddesi çiğnenmektedir. Herhangi 
bir vatandaş, sahte bir belge tanzim edip 
veyahut da resmî belgede sahtekârlık ya
parak devlet malını menfaatine geçirdiği 
zaman, evrakta sahtekârlıktan ceza giyi
yor; ama burada, yine sahte belge tanzim 
ederek, evrakta sahtekârlık yaparak, mil
yonlar değerindeki malı, kanun yolları dı
şından, gümrük kapıları dışından yurt dı
şına salıyor; yakalanırsa, para cezasıyla 
kapatılıyor. Bunun sonuçları aynı değildir. 
Türk Ceza Kanununa ve 657 sayılı Per
sonel Kanununa göre, bir devlet memuru 
ağır hapis cezası, dolandırıcılık suçların
dan 6 ay veya daha fazla mahkûmiyet al
dığı zaman, kamu görevinden oluyor; 
ama, burada, bir kamu görevlisi bu suçu 
işlerse, para cezası aldığı için kamu gö
revinden olmuyor. Çünkü para cezaların
da, kamu görevinden alınma yoktur; ha
pis cezasında vardır. 

Ayrıca, hapis cezası alan bir kişinin, 
ancak bir seneye kadar olan cezası ve ağır 
hapis cezalarında da 6 aya kadar olan 
cezaları tecil edildiği halde; para cezala
rı, yukarı haddi ne olursa olsun, tecile 
tâbidir. Bu maddeyle getirilen ceza 100 
milyon da olsa, mahkemenin bunu tecil 
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etme hakkı vardır. Burada eşitsizlik ve 
adaletsizlik vardır. 

Az önce konuşan ANAP sözcüsü ar
kadaşımızın dediği gibi, bu cezayı ödeme
diği zaman, bu para cezasının hapse tah
vili mümkün değildir. Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu ve 647 sayılı Cezala
rın İnfazı Hakkında Kanuna göre, ancak 
hapis cezası paraya tahvil edildiği zaman, 
o parayı süresinde ödemediğinde, ancak 
o hapse tahvil edilir. Diğer para cezala
rının hapse tahvili mümkün değildir. Bu 
bir aldatmacadır. Bunun için, Yüce Mec
lisin dikkatli olması gerekir. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar). 

Burada kayırılmak istenen kişiler var
dır. Ben yıllarca hâkimlik yapmış birisi
yim ve her zaman söylüyorum; 100 lira 
için, bin lira için «Zimmetine geçirdi, ev
rakta sahtekârlık yaptı» diye 3 sene, 5 
sene ceza verdiğimiz insanlardan utanaca
ğız bu kanunla. Milyonları yiyeceksin, ce
zasızsın; ama, bir devlet memurusun, bir 
muhasebecisin, sahtekârlık yaptın; memu
riyetten olacaksın, yıllarca hapis yatacak
sın. Nerede bunda eşitlik, nerede burada 
hukukun üstünlüğü? Burada kayırılmak 
istenen bir grup vardır; burada kayırıl
mak istenen vurguncudur, soyguncudur. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar; DYP sıralarından alkışlar). Bu, alt 
kademeden devletin kamu görevlilerine 
kadar uzanan bir şebekedir. Bunun geç
mişte örnekleri çıkmıştır, halen yargüa-
ma devam ediyor, bu kanun tasarısı ka
nunlaştığı zaman yüzlerce dava ölecektir, 
yüzlerce suçlu tahliye edilecektir ve onun 
için bu kanun çıkarılmak isteniyor. 

ISoyaldemokrat Halkçı Partinin bir 
mensubu olarak, bir hukukçu olarak, bu 
kanun tasarısını vicdanıma ve içime sin
diremediğimi ifade ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Alaettin Kurt. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, konuş
macıya saat hususunu ikaz edin. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 19:18 sa
yılı Kaçaikçıhğın Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu hakkındaki şahsî görüş
lerimi ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum; bu münasebetle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; hu kanunda bir değişiklik yapılmak 
üzere, önümüze bir tasarı getirilmiş bu
lunmaktadır. Benden önce bu kürsüye çı
kan arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, bu 
kanunda birilerini kayırmak, birilerini 
kollamak amacı görülüyor. 

Benim, elimde buna ait bir vesika var
dır; sadece bu vesikayı sizlere ibraz ede
rek, bu düşüncelerimin doğruluğunu orta
ya koymaya çalışacağım. Adalet Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesi sırasında, Sa
yın Adalet Bakanına bu konuyla ilgili bir 
sorumuz vardı, Sayın Adalet Bakanı bu 
sorumuzu yazıyla cevaplamış bulunmak
tadırlar. Bunu sizlere aynen arz etmek is
tiyorum : 

«Sayın Alaettin Kurt 
Kocaeli Milletvekili 
Bakanlığımın 1988 malî yılı bütçesinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda görüşülmesi sırasında tarafınız
dan tevcih edilen ve yazılı olarak cevap
landıracağımı ifade etmiş olduğum soru
nuzun cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

13.11.1987 tarihinde NASAŞ Alümin
yum İmalat ve Sanayi Anonim Şirketinin 
Gebze'den dış ülkelere ihraç edeceği mal
lar ile gümrüğe deklare edilen mallar ara

sındaki farklılığın söz konusu fabrika so
rumluları tarafından fark edilmesi üzeri
ne, mallar bulundukları yerden geri çekil
miş; ancak, olayın Gebze Cumhuriyet 
Savcılığına ihbar edilmesi sebebiyle fab
rika sorumluları hakkında Gebze Cumhu
riyet Savcı Yardımcısı Ahmet Uzun tara
fından hazırlık tahkikatına tevessül olun
muştur». 

Şimdi, buraya kadar olan kısmını bi
razcık irdelememe müsaade buyurunuz. 
Yani, bu olayda, fabrika sorumluları yan
lış yükledikleri malı fark etmişler ve bun
ları geri çekmişler; ama, cumhuriyet sav
cısı - her halde işgüzarlığından - yine ola
yın takibini bırakmamış, gitmiş hazırlık 
soruşturması yapmış. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanım; 
ne 'kadar mal o gemiye yanlışlıkla yük
lenmiş, miktarını biliyor musunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Söyle; bilmece gibi ko
nuşuyorsun. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
413 990 kilo. Yani, 45 kamyon mal; 225 
bağ almaşin çubuk yanlışlıkla yüklenmiş 
gemiye ve bu fark edilmiş, geri çekilmiş. 
Nereye geri çekilmiş, biliyor musunuz? 
Alemdar Denizcilik işletmeleri tesisleri
nin sahasına geri çekilmiş ve yediemine 
teslim edilmiş. 

Şimdi, tabiî böyle olunca, Gebze Cum
huriyet Savcı Yardımcısı Ahmet Uzun 
tarafından hazırlık tahkikatına tevessül 
olunmuş; bu tahkikat sırasında profesör
lerden teşkil edilen üç kişilik bilirkişi he
yeti olayda kaçakçılık suçunun unsurları
nın mevcut bulunmadığına dair de rapor 
vermiş. «Söz konusu hazırlık tahkikatı 
devam ederken...» hu savcı yardımcısı ta
biî Gaziosmanpaşa'da görevlendirilmiş, 
işin bu kısmına girmiyorum, «... yukarıda 
ifade olunan ve esasen Cumhuriyet Sav-
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cı Yardımcısı Ahmet Uzun tarafından te
kemmül ettirilmiş olan söz konusu hazır
lık tahkikatı hakkında Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Recep Nadir Üçüncüoğlu ta
rafından mukteza tayin edilerek 1.3.1988 
tarihli ve 1988/344 sayılı takipsizlik ka
rarı verilmiş olup gümrük idaresine tebliğ 
edilmesine rağmen bu karara süresinde 
itiraz vuku bulmamıştır». 

Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; bu olayda da görüldüğü gibi, kanun 
olmadığı için bu şekilde korunan birileri 
ve bazıları, bundan sonra inşallah bu ka
nunla ikorunmuş ve bu kazadan, beladan 
da kurtarılmış olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

»ı 

HİKMET ÇETtN (Diyarbakır) — 
Anayasanın öngördüğü karar yetersayısı 
yoktur. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Ka
rar yetersayısı yoktur. 

Şimdi, dışarıdan gelen arkadaşların 
varlığını nazarı itibara alarak tekrar oy
luyorum : Maddelere geçilmesini Kabul 
edenler... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ara vermeniz lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ara verme ha
linde de aynı maksadı temin etmeyecek 
miyiz? (SHP ve DYP sıralarından «Ye
tersayı gene yok» sesleri). 

Efendim, var olup olmadığını ben bi
lirim. (SHP ve DYP sıralarından «Biz de 
sayıyoruz» sesleri). 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

12.15'te toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.51 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 12.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 71 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. 
Sayısı : 56) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi
nin oylamasına gelinmişti. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesi Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçı
lığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 45. — Gümrük kapıları ve 
yolları dışındaki yerlerden memleket dı
şına eşya çıkaranlar hakkında eşyanın 
FOB değerinin bir misli ağır para cezası
na hükmolunur. 

Her türlü ihracat işlemlerinde bir ve
ya birden fazla kişinin önceden anlaşa
rak dahi olsa, gerçeğe aykırı beyanname 

veya belge ibrazı ile ihracata yönelik ola
rak, ihracı fona tabi eşyada fon ödeme
mek veya eksik ödemek suretiyle veya 
vergi iadesi, teşvik ve benzeri her türlü 
uygulamalarla Devletten haksız menfaat 
sağlamaları halinde faillere, sağlanan 
menfaatin iki misli veya buna teşebbüs 
etmeleri halinde sağlanmaya teşebbüs edi
len menfaatin yarısı oranında ağır para 
cezası verilir. Ancak bu ceza, menfaatin 
sağlanması halinde yirmi milyon liradan, 
buna teşebbüs edilmesi halinde beş mil
yon liradan az olamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Erol Ağagil; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; tasarının 1 tane işlem 
maddesi var, bu madde üzerinde Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. 

Hükümetin ve konuyla alakalı olan
ların çok iyi bildikleri gibi, hayalî ihra
catla ilgili konular inceleme işi iki'bu-
çuk üç sene önce gene ANAP İktidarı 
döneminde, XVII nci Dönemde, Başba-
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kanlığın talimatıyla Devlet Planlama Teş
kilatına bırakılmıştı. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının uzmanlarınca yapılan bir
çok incelemeler sonunda ve birtakım ih
bar ve ihtarları da içeren 250 dosya Dev
let Planlama Teşkilatına o tarihte gön
derildi. O tarihten bu yana da bu dos
yalar halen Devlet Planlama Teşkilatın
da beklemekte ve bir işleme alınmamak
tadır. 

Şimdi, getirilen 1 maddelik tasarının 
kabulü halinde bu 250 dosya işlemden 
kalkacaktır; dolayısıyla devletin ve hü
kümetin bir kanadının, daha evvel suç 
olarak görüp diğer bir organa naklettiği 
bütün evraklar ve bütün suçlar da or
tadan böylece kalkmış olacaktır. Mad
denin, hapis cezasını para cezasına çevir
mesi ndeki birinci sakınca buradan kay
naklanmaktadır. Bunun haricinde, birta
kım rüşvet, suiistimal iddiaları da bu 
arada örtülecektir. 

Size bunlarla ilgili bir - iki somut ör
nek vermek istiyorum : Basında da çık
tı; bundan 4 - 5 ay kadar önce - Ada
let Bakanımızın da bu konuda basında 
beyanatları çıktı - Silopi Savcısı Mehmet 
Kurt, Habur Kapısında bir hayalî ihra
cat ihbarı alır. Aldığı bu itibar üzerine 
gider ve - isimleri bende mevcut, arzu 
edilirse söyleyebilirim - 2 kişiyi hayalî 
ihracatla ilgili tutuklar. Bu tutuklanan 
2 kişinin verdiği ifadelerden - basında 
çıktığı için açıklamakta mahzur görmü
yorum - Şahin Kaya adlı bir gümrük me
murunun bu hayalî ihracata Habur Ka
pısından uygunluk belgesi verdiği tespit 
edilir. Savcı bu kere, bu Şahin Kaya'nın 
mal varlığını inceler ve öğrenir ki, (Bu 
şahıs 2 yıllık bir gümrük memurudur) 
850 milyon mal varlığı vardır ve bunlar 
gümrük memuru olduktan sonra olmuş-, 
tur. Bunlar, bankada nakit paradır veya 

otomobil, sair şekilde menkul, gayrimen-
kullerdir. 

Savcı bu olayın üzerine gider. Bu 
gümrük memuru ifadelerinde adlarını ve
rerek, 40 ayrı şirketten bu paralan aldı
ğını beyan eder. Savcı bu olay üzerine, 
dosyalar üzerinde ve olay üzerinde ince
leme yapmak için, adı verilen bu 40 şir
ketin Devlet Planlama Teşkilatındaki dos
yalarını incelemek ister. Çünkü Başba
kanlığın, Başbakan imzasıyla bir gizli ta
limatı olmuştur; ihracat ile ilgili, hayalî 
ihracat ile ilgili konularda bütün bilgiler 
ve belgeler Devlet Planlama Teşkilatın
da toplanacak ve oradan herhangi bir 
yere verilmeyecek. 

Anayasanın kuvvetler ayrımı prensibi 
var. Devletin bir savcısı bir konuda, bir 
şirket, bir tüzelkişilik veya bir özel kişi 
hakkında inceleme yapmak istiyor; ama 
Devlet Planlama Teşkilatının ve Maliye 
Bakanlığının iznini alması lazım. Bu izni 
aştığı takdirde, bu dosyaları inceleyecek 
ve 10 yıldan başlamak suretiyle hapis ce
zasıyla cezalandırmak üzere bunları ilgi
li mahkemeye sevk etme imkânına sahip 
alacaktı. Şimdi bu imkân, bu tasarıyı ka
bul ettiğiniz takdirde ortadan kalkıyor. 

Olayın bir yönü bu. Olayın, esas bu
nunla beraber bir başka ilginç yönü var: 
Savcı tam bu dosyalar üzerinde, Devlet 
Planlama Teşkilatına yazı yazıp incele
me yaparken, her nedense, bilmiyoruz, 
oradan Maraş'ın Andırma tayini çıkıyor. 
Bulunduğu bölge, savcının görev yaptığı 
bölge, savcılar için 5 inci bölgedir; mah
rumiyet bölgesidir, kaçakçılığın çok oldu
ğu bir bölgedir. Kendisine çeşitİi tehdit
ler yapılmıştır; ama, bunların hiçbirisine 
aldırmamış, görevine devam etmeye ça
lışmış ve herhangi bir tayin isteğinde de 
bulunmamıştır. 
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Demin burada ANAP Grubu adına 
görüşlerini açıklayan arkadaşımız bir ko
nuyu dile getirdiler, dediler ki, «Evvel
den ihracat yoktu ki, hayalîsi olsun.» 

Evvelden ihracat vardı arkadaşlarımı; 
ama, ihracatın hayalîsinin 100 milyarla
rı aştığı 'bir dönemde, «Bu hayalî ihra
cat söylendiği gibi 100 milyarlar değil
dir, 5 - 6 milyardır:» diye 'bu kürsüden 
konuşan başbakanlar yoktu o zaman ve 
(Devletin, yüreklilikle bu olayların üzeri
ne giden savcıları tayin eden adalet ba
kanları yoktu o zaman. ••Şimdi, ihracatın 
hayalisindekü boyutların artmasında ve 
kanunun bu şekilde getirilerek bunların, 
yakalananlarının da affedilmesinde. 
Farklılık bundan ibaret. Yoksa, o za
man İhracat vardı, yoktu, şimdi ihracat 
var, değil. 

Bir başka örnek vermek istiyorum: 
Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesin
de - Bu da basında çıktığı liçin yine açık
lamakta mahzur görmüyorum - Kemal 
Horzuım'un) (Ki, klendisimin yurt dışın
da olduğu bilinmekte; ama zaman za
man Türkiye'ye girip çıktığı yine basın
da söylenmektedir) hayalî ihracattan do
layı 22 yılı aşkın bir süreyle hapis iddi
asıyla halen davası devam ediyor. Bu 
maddeyi bu şekliyle kabul ettiğiniz tak
dirde bu şahıs da, yapmış olduğu işle
rin sadece yakalaman miktarımın parası
nı ödemek kaydiyle - o da taksite bağ
layarak belki « kurtulacaktır. 

Bu dosyada, Başbakanı genel seçim
de Polatlı ve Haymana'da gezdiren ve 
masrafları karşıladığı iddia edilen bir ki
şinin adı, ilki emekli generalin adı ve 
(kamuoyunca malum başka kişilerin de 
adları bulunuyor. Bunların hepsi ben
de var. Bunları da affedeceksiniz. 

Bir başka ilginç dosya yine Altındağ 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden Devlet 
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Güvenlik Mahkemesine sevk edilmiştir^ 
Devlet Güvenlik Mahkemeline şevkinin 
gerekçesi de görevsizlik nedeniyledir. 
Bu dosyadaki suçlardan ve suçlular ola
rak iddia edilenlerin alman ifadelerin
den öğrenildiğine göre, istanbul, izmir 
ve Antalya gibi benzeri merkeziler haya
lî ihracat için arMk cazip yerler değil. 
Çünkü - bu şahısların dosyalarındaki 
ifadelerinden arz ediyorum - oradaki gö
revlilerle, çeşitli kişilerle pazarlık artık 
zorlaşmış; hayalî ihracattan elde edile
cek geirin yarışım oralardaki görevliler 
peşim istiyorlar. Onun için, bu dosyada 
iddia edilen hayalî ihracat yapacak kişi
ler Bsenboğa'yı seçmişler. Çünkü, bura
da pazarlık daha ucuz olur diye düşün
müşler. Siz şimdi bu maddeyi kabul 
ederseniz, bu suçluların da cezalarım af
fetmiş olacaksınız. 

Muhterem milletvekilleri, bu ve bu
ma benzer çeşitli ceza dosyaları ağır ce
zalarda ve savcılıklarda halen bulunmak
ta ve miktarı da 100'e yakım dosyadır. 
Demin arz ettiğim gibi, buna, Devlet 
Planlama Teşkilatımda bulunan 250 dos
yayı de ilave etmeniz gerekir. Bu 250 
dosya arasında, spor ve magazin basının
dan duyduğumuz Hasbi Mentieşeoğlu, 
Turan Çevik, Mehmet Aşıcıoğlu ve ben
zerlerinim dosyaları da var. Biraz sonra 
bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde, 
bunların da hayalî ihracat suçlarımı, pa
raya çevirtmek suretiyle affetmiş olacak
sınız. 

Sayım milletveikileri, bazı hukukçu
ların iddialarına ve düşüncelerine göre; 
genel ceza kurallarına göre, bir suçtan 
bir hüküm giyip hapis cezası alamın bu 
cezası para cezasına çevrilebiliyor; ama, 
para cezası birçok halde hapse çevrilemi
yor. Özellikle bu suçta para cezasına 
çevrilemiyor. Bu açıdan, Anayasanın eşit-
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tok ilkesine de aykırı olduğu biraz ev
vel de ibazı arkadaşlarım tarafından ifa
de edildi, Anayasanın 10 uncu maddesin
deki •eşitl'iık ilkiesine de aylkıo olup, ko
nunun Anayasa Mahkemelik olduğunu 
da söylemek benim için bir görevdir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hepsini de tasdik edi
yor. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Ga
yet tabiî; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden sonra başvurabileceğimiz teık 
yer Anayasa Mahkemesi, 

Sayın Taşçıoğlu, birçok zamanlar si
zin de politik olarak bu 'işinize geliyor 
ve öyle olacağını ıbierek zamanlamayı 
yapıyorsunuz; milletvekili emekliliğinde 
olduğu gibi, altını çizerek arz ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Kanunun bu maddesinde bir başka 
aykırılık var. Biraz evvel tümü üzerinde 
konuşan arkadaşlıarımız da söylediler; 
burada ithalatta kaçakçılık yapanlara 
bu kânunun yine 27 ne i maddesinin bi
rinci fıkrasına göre hapis cezası veriyor
sunuz; ama ihracatta kaçakçılık yapan
lara para cezası veriyorsunuz. Zaten, bu, 
usulsüz, aykırı ve yine Anayasanın eşit
lik prensibine aykırı. Fakat, Para cezası
na çevirdiniz, «Param yok» dedi. Ne ya
pacaksınız? Ödemedi, ödeyemiyor, mal
larını' devretmiş, «yok» dedi, çeşitli şe
kilde yurt dışına çıkartmış, elinde para
sı yok; ne yapacaksınız?.. (ANAP sırala
rından «Hapis» sesleri) Hapis cezasına 
çevirseniz dahi -ki, bunda mümkün gö
rülmüyor- suçun nevi değişir. Birisi, ka
çakçılıktan hapistir; birisi, Amme Ala
caklarının Tahsili Usulüne göre, ödeme
diği içindir; ama yaptığı esas eylem, fiil 
devlet soygunudur. Siz suçun nevini de 
değiştiriyorsunuz. Bu parayı almak müm
kün değil birçok hukukçuya göre. 

'BAŞKAN — Sayın Ağagil, toparlayı
nız lütfen. 

EROL AĞAGİL .(Devamla) — Peki 
efendim. 

Ceza, caydırıcı ve işlenen fiille oran
tılı olmalıdır prensibine de, bu konuda, 
aykırılık olduğu düşüncesindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, yine gaze
telerde her zaman okuyoruz : Aç kaldığı 
için iki ekmek çalan, toplumun ahlakını, 
toplumun örf ve ananesini, âdetlerini bo
zuyor diye, örneğin kendisini satan bir 
insanı hapis cezası ile cezalandırıyorsu
nuz; ama, toplumun tüm ahlakî kuralla
rını çiğneyerek, paçavra ihraç ederek, 
«Hali ihraç ettim» diyen, talaş ihraç ede
rek «Mobilya ihraç ettim» diyen, «Sal
yangoz ihraç ettim» diyerek sümüklü bö
cek .ihraç edenlere ve bundan dolayı da, 
AET'ye girmeye çalıştığınız bir dönem
de AET'nin' standart ve normlarını bo
zarak, ülkenin dış ülkeler nezdiindleki 
haysiyetini, onurunu ve şerefini de orta
ya koyarak işlem yapanlara sadece, ala
cağınız ve almayacağınız belli olmayan 
bir para cezasına çevirmek suretiyle, 
çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. 

Bankerleri kurtardınız, bankaları kur
tardınız, üç sene evvel kaçakçıları kurtar
dınız; silah kaçakçılarım, esrar kaçakçı
larını, hepsini kurtardınız, şimdi sıra 
hayalî ihracatçılara geldi. Bari maddeye 
hayalî ihracatçıları da dahil edin; çün
kü, korkarum beş altı ay sonra o tasarı da 
önümüze gelir, eksik kalmıştır, diye. 

Ben, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
bu madde üzerinde vermiş olduğu deği
şiklik önergesinin kabulünü veyahut Hü
kümetin bu tasarıyı geri çökerek, bir ke
re daha değerlendirmek suretiyle yeni
den getirmesini arz ediyor, Yüce Kurula 
saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. (ANAP sıra

larından alkışlar) 
ADALET 'BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU ((Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek değerli 
milletvekilleri; hayalî ihracat namı ile 
uzun müddetten beri söylenen, adlandı
rılan yeni bir suç türü bir müddettir 
Türk hukuk sistemine girmiştir. Bu ih-
ıraç, evralklarda, beyanlarda, tescillerde 
gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak su
retimle gerek vergi iadesinden istifade et
imde veya fon •ödemekten kaçınmak su
retiyle yapılan bir ihracat nevi. Bu, böy
lesine kasten olabildiği gibi, bazen ev
raklar üzerinde bazı hatalar da bu su
çun teşekkülüne sebep olmaktadır. 

Muhterem millletvefcilllerıi pek hassa
siyetle bu kanun tasarısı üzerinde durdu
lar. Zaten Türk kamuoyu ve basınımız 
yıllardır bu konuyu işlemektedir. Bugün, 
şunu evvela belirtmek istiyorum, Anava
tan Partisi olarak çok daha önce bu kür
sülerde ve başka yerlerde 'ifade ettik : 
'Malî suçlara malî cezalar ve buna mü
teallik kanunlar da çıkardık ve bunu dek
lere etmekten de kaçınılmadık. Birçok ka
nunda bu vardır. 

'Muhterem imilletvekiİlleri, bugün du
rum' nedir, ne getirilmek isteniyor? Ev
velemirde bugün bu hayalî ihracat mev
zuundaki tatbikat nedir? Bu mevzuda 
mahkemelerce üç ayrı hüküm tatbik edin
mektedir : ©irisi, 1918 sayılı Kanunun 
27'ye 1 maddesi, toplu kaçakçılık. Diğeri, 
aynı Kanunun Ek 2 nci maddesinin üçün
cü fıkrası, 100 bin lira para cezası. Di
ğeri, aynı kanunun 45 inci maddesinin 
birinci fıkrası, 50 bin lira para cezası. 
Birçok ahvalde bu cezalar tatbik edil-
ımıekte, Yargıtaya temyiz edilmeden kesin
leşmekte ve milyarlarca liralık, hayalî ih-
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racattan istifadeler, vergi iadeleri sonu
cunda meydana gellen suçlar şu oezalar 
ile tecziye edilmektedir. Toplu kaçakçılı
ğa girdiğinde '8 sene, 10 sene gibi ceza
lar verilmesi söz konusudur. 

Şimdi, daha önce tatbik edilen ve 
suçlandığımız husus şu idi : «Anavatan 
Partisi İktidarı, hayalî ihracatçıların, 50 
bin lıira, 100 bin lira para cezasıyla tec
ziyesine göz yumuyor. Hayalî ihracatçı
lar devlet imkânlarından bu kadar isti
fade ediyor, 100 bin Jilra para cezası 'allı
yorlar.» Hatta basınla alakalı kanunları 
basın mensuplarıyla tartıştığımız her otu
rumda bize söylenen söz, «Hükümetiniz 
basın için bu cezaları uygun görüyor; 
ama hayalî ihracatçılar 100 bin lirayla 
kurtarıyorlar.» Biz o zaman ikendi'lıenine, 
bu mevzuda da bir kanun hazırladığımı -
zı ve lBaklanlar Kuruluna sunduğumuzu 
ifade etmiştik. Nitekim Bakanlar Kuru
lundan gelmiş ve şimdi Yüce Mecliste
dir. 

Bu kanun dün hazırlanmaimıştır. Ka
nun yılbaşını müteakip Balkanlar Kuru
luna gelmiş, müzakere edilmeye başlan
mış bir kanundur. Şu anda bazı mahke
melerimiz olayı toplu kaçakçılık olarak 
değerlen dinmek tedirller. Toplu kaçakçı
lık olarak değerlendirince, hapis cezası 
verilmektedir; ama bu kanun hazırlan
dığı zamanlar birçok yerde, basnnımızın 
da üzerinde hassasiyetle durduğu, muha
lefet milletvekillerinin de birçok defa bu 
kürsüden ifade ettiği gibi, hayalî ihracat
çılara verilen ceza 50 bin lira, 100 bin 
lira gibi para cezallarıydı. Şimdi, o para 
cezaları verilirken hangi kanun hazırlan
mış? Hazırlanan kanun diyor ki, «Elde 
ettiği menfaatin iki misli ceza tayin edi
lir.» Diyelim ki, böyle bir, toplu kaçak
çılık hadisesi olarak vasıflandiırılan veya 
50 bin lira, 100 bin lira para cezasıyla 
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kurtulunulan bir olayda 5 ibişi suça işti
rak etti, elde ettikleri menfaat 1 milyar 
lira, verilecek ceza 2 milyar 'lira; 5 İbişi 
iştirak ettiyse 10 milyar lira para cezası
dır. 

Yüce Meclisim muhterem ımıilletvekil-
leri, düne kadar, Anavatan Partisi ikti
darının hayalî ihracatçıları 100 bin lira
lık para cezalarıyla himaye ettiğini söy
leyenler, bugün getirilen bu rakamlar 
karşısında, zannediyoruım müspet bir ka
nunun geldiği yolunda beyanda bulunma
ları gerekirken, bazı sanıklar için hapis 
cezası verildiğinden bahisle, birkaç kişi
nin korunması 'için bu kanunun getirildi
ği yolunda beyanda bulunmalları hatalı
dır. Elbette ki bu hapis cezasını almış 
olanlar bu kanundan istifade edecekller-
dir; ama, 50 bin lira cezayla kurtulanlar 
ne olacaklardır, 100 bin lira oezaylia kur
tulanlar ne olacaklardır ve söylediğim 
gibi; henüz tatbikatta uygulama biriliği 
yoktur. 

Şimdi, buna misal mi istiyorsunuz? 
Bakın, bu kanunu tenkit için huzura ge
len Sayın Milletvekilimiz Aliaettim Kurt, 
Gebze'de bir olaydan bahsettiler. Ben 
•doğruluğunu veya yanlışlığını biılımıiyo-
rum; ancak, orada sanıklar hakkında ta
kipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiği-
ni, o sanıkların oeza dahi allmadıklarını 
ifade ettiler ve birçok mahkeme de, biraz 
evvel bir başka arkadaş okudu, bir baş
ka mahkeme de 50 hin lira para cezası 
vermiş. Şimdi, burada getirilmek istenen 
hadise, başlangıçta da söylediğimi gibi, 
malî suça malî cezadır ve bu suretle, 50 
bin, 100 bin, 150 bin lira ile kurtaran in
sanların düşünülemeyecek ölçülerde pa
ra cezasına çarptırılmasını sağlamaktır 
ve hapis cezasını koymuyorsak, Anava
tan Partisinin temel felsefesinin malî suç
lara ımailî ceza olduğunun bu kürsülerde 
birçok defa ifade edildiği gerçeğidir. 

Kaldı ki, biz fonu kaldırırsak, vergi 
iadesini kaldırırsak, hayalî ihracat deni
len hadise gerçekleşmez; ama biz, prensip 
olarak ihracatı teşvikin peşindeyiz. Bunu 
yapanken, suç tehdidini çok büyük ölçü
lerde koymak suretiyle ihracatı engelle
meye lüzum yok. Bu teşvikleri kaldırır
sanız, ihracat gene engellenir; ama, bu
nun yanı sıra, malî bir suç işlemiş olan
lara da bugüne kadar tatbik edilen az 
para cezalarının bu ölçülere çıkarılmasın
da muhalefetin neden endişeye düştüğü 
hususunu anlayamıyorum. Herhalde, bun
dan sonra, Anavatan'a, «Siz hayalî ihra
catçıları 100 bin lirayla kurtarıyorsunuz» 
yolunda ta'nda bulunmak şansını kaybet
tikleri içim olsa gerek. 

Muhterem1 milletvekilleri, birkaç husu
su da garanti altına akmak ihtiyacımı duy
duk. Muhterem milletvekillerimizin o 
yönde hazırladıkları bir önergeyi bizim 
de destekleyeceğimizi ifade etmek 'isti
yoruz. O da şu; para cezaları tecil edile
bilir. Şimdi, verilen bir önergeyle bu te
cil edilme şansı ortadan kaldırılıyor; bu 
bir. 

İkincisi, 1918 sayılı kanuna göre, bu 
para cezasının hapse çevrilmesinin bazı 
usulî zorlukları vardı. Onu kaldırtmak 
için de, 64'7'ye direkt tabi olması ve bu 
surette para ödenmediği takdirde 3 sene
ye, tekerrürü halinde 5 .seneye kadar ha
pis cezasına çevrilmesi yolundaki öner
geyi de destekleyeceğimizi ifade ediyo
ruz. 

Yine üçüncü bir şık, müsadere hü
kümleri; suçta kullanılan vasıtaların mü
saderesi yolunda. Üçü de aynı önergeyle 
verilmiştir, onu da desteklemek »istiyo
ruz. 'Bu suretle, malî tedbirler yönünden 
Hükümetimiz bunları korumak listemedi-
ği gibi, bu malî tedbirlere riayet edilme
mesi hallinde hapis cezasına çevrilme im-
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.kanınım da süratle getirilmesi yoluna gi
dilmektedir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Bir sayın milletvekiliımiz, «Hâkimleri 
tayin eden Adalet Bakanı olunca bu iş 
olidu» gibi bir beyanda bulundu. Bahset
tiği olaydan haberim yok. Belki benim 
imzamla gerçekleşmiştir; ama, ben n'â-
Ikiım tayin etme yetkisini haiz değilim, 7 
kişilik kurulun bir üyesiyim. î oyum var. 
O kurula da .senede üç dört defa giriyo
rum; ama bu tayinli ide incelettireceğim. 
Gerçi, yüksek kurulun yaptığı tayin üze
rinde bir tasarruf yetkisi yoktur; ama 
buna rağmen bu meselenin beni çok üz
düğünü ifade ederken, bir başka hususu 
da dile getirmek istiyorum : Bizim mah
kemelerimizde her zaman çok ciddî da
valar görülür. Şimdi, o davaları gören 
hâkimlleri bizim hiç tayin imkâniımız ol
mayacak mıdır? Bunu bir misalle izah 
etmek 'istiyorum. 

Geçen gün, bir ağır ceza mahkemesi 
başkanlığına bir başka ağır ceza ımahfce-
ımesi başkanının tayin edildiği yolunda 
basında bir yazı çıktı. Tesadüf, olayı ha
tırlıyordum, o tayin işlemi, o yazının çık
tığı alaydan î veya 1,5 sene önce yapıl
mış bir tayindi ve oradaki hâkim, terfi 
ettirilerek îstanbulte., Anadoludaki bir 
başka hâkim de o büyükçe ilimize tayin 
edilmişlerdi. Yani, oradaki ağır ceza mah
kemesi başkanı İstanbul'a, Anadoludaki 
bir başka ağır ceza mahkemesi başkanı 
ida o illimize gelmişti. 1,5 sene sonraki 
bir dava münasebetiyle basına yanlış bir 
bilgi sızdırılmış; «Efendim, bu davayı 
gören ağır ceza mahkemesi başkanı bu
radan alınmış, buraya bir başka hâkim 
tayin edilmiş...» Tayin edilen hâkim şe
refli bir Türk hâkimi ve 1,5 senedir o 
mahkemede, alınan hâkim de şerefli bir 
Türk hâkimi, 1,5 sene önce alınmış. Şim

di, 1 yıl sonra bir başka yazı, «Bu mah
kemedeki iki tane bayan hâkim dahi sü
rüldüler...» Tabiî onu derhal tahkik et
tik. Malumunuz, bizde hâkimliğe ilk ata
nanlar üçüncü bölgelerde, ikinci bölge
lerde, ağır oeza (merkezlerinde iki sene 
hâkimlik, savcılık yapıyorlar, iki sene 
sonra, meslekte yetişmiş olarak beşinci 
bölgeye kura çekiyorlar. Bu hâkimler 
meslekte yeni, ağır ceza mahkemesi; üye
si değil, bir noktada stajyer hâkim ola
rak o ilde staj yapıyorlar. O mahkemenin, 
o ağır cezanın üye hâkimleri var; ama, 
kabul edin ki, belirli celsede bir hâkim 
izinli olursa, bunlardan birisi oraya gi
rebilir, girmiştir de. Bu kurayı çekmişler 
ve bu kura olayını da, çok tabiî olduğu 
için, yani günü geldiği için kurul çekmiş, 
benim Adalet Bakanı olarak haberim da
hi yok, olsa da engelleme şansım yok, 
dolmuş iki senesi, kura çekmişler; «Efen
dim, bunlar sürüldü...» Tabiî, hadiselere 
böyle bakınca, Türkiye'de hâkim ve savcı 
tayin etme şansını kaybederiz. Bu itibarla, 
Sayın Ağagil'in bahsettiği olay da, bü
yük ihtimalle böyle bir hadisedir; ama, 
hassasiyetle üzerinde duracağımı binme
lerini isterim. 

Ben, bu kanun tasarısını sevk ettiği
mizde, basın mensuplarının bize sualle
rinde, sizin söylediğiniz engelli ortadan 
kaldırıyoruz, ağır hükümler getiriyoruz, 
diye bir rahatlık içerisindeydim; ama, 
muhalefet partili arkadaşlar bizi, hiç hak 
etmediğimiz ölçüde suçladılar. Bu suçla
malara Anavatan Partisi Grubu olarak 
layık olmadığımızı izah etmeye ve kanu
nun genel felsefesini anlatmaya çalıştım, 
Yüce Meclisi saygılarımla selıamlarım. 
((ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erdal Kalkan. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
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Sayın Kalkan, süreniz 5 dakikadır 
efendim, 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle, tecil; 647 sayılı Yasa ve 
1918 sayılı Yasanın 47 noi maddesi konu
sunda verdiğimiz değişiklik önergelerine 
Sayın Bakanımızın katılmasını olumlu 
karşıladığımızı belirtir ve kendisine te
şekkür ederim. 

Sayın 'Bakanımız, ANAP İktidarının, 
malî suçlara malî cezalar getirmek an
layışında olduğunu belirttiler. Doğrudur; 
çağdaş ceza hukukunda da, ticarî suçlara 
ticarî cezalar uygulanır. Ancak, getirilen 
tasarı ile 1918 sayılı Yasanın 27 nci mad
desinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördün
cü fıkraları çelişki arz etmekte ve aynı 
fiili işleyen kişiler arasında ayırım ve 
haksızlık yaratmaktadır. 27 nci madde
nin birinci fıkrası ve devam eden fıkraları 
uyarınca, yapılan kaçak 30 milyonu ge
çiyor ise, kaçağı yapan kişi 8 yıldan 12 
yıla kadar olmak üzere ve daha da ar
tırılmak üzere hapis cezalarına çarptırıl
maktadır. Bu yasa ile 27 nci maddenin 
birinci fıkrası arasında, yine bu yasa le
hine bir ıfark söz konusudur. Kaçakçılık 
Yasasında kaçakçılık suçları, teşebbüsle 
kaçakçılığı! ayırmamıştır; yani kaçakçılığa 
teşebbüs, kaçakçılık gibi hüküm görür. 
Oysa getirilen yasa tasarısında teşebbüs 
ile kaçakçılık cezası arasında yarı yarıya 
bir fark getirilmiştir. Bu iki bakış açısı 
1918 sayılı Yasanın insicamı açısından 
sakıncalıdır. Eğer, mallî suçlara malî ce
zalar getireceksek, bunu, 1918 sayılı Ya
sada belli insicam içerisinde düzeltmek 
zorundayız. 

Zaten ülkemizde yapılmakta olan ha
yalî ihracat uygulaması yeni meslek grup
larını ortaya çıkarmıştır. Bu yasa tasarı

sı bu meslek gruplarını artıracaktır. Bili
yorsunuz, hayalî ihracat olayını gerçek
leştiren kişinin, Hükümetimizden vergi 
iadesi alabilmesi için, ihraç ettiğini be
yan ettiği miktarı Türkiye'ye döviz ola
rak transferi gerekir. Bu transfer yapıl
madığı takdirde, belirtilen listede öngö
rülen vergi iadesini alamaz. Bu vergi ia
desini alabilmek için bugün Türkiye'de 
«Döviz indirmeci» denilen, ticaret sici
line kayıtlı olmayan gizli birçok teşek
kül ve şirketler oluşmuştur. Yanli, bazı 
kişiler, ihraç edildiği iddia edilen malın 
bedeli karşılığı dövizi Türkiye'ye getir
mekte ve bu ihracattaki paydan yüzde 
38'lere, 40'lara varan kârlar almaktadır
lar. Siz, hayalî ihracatçı olarak bir şirke
te gidiyorsunuz, diyorsunuz ki, «Bu dövi
zimizi indiriniz» Adama yetki veriyorsu
nuz, vekâlet veriyorsunuz; adam dövizi 
dışarıdan transfer ediyor ve sizin verdiği
niz vekâlete göre Merkez Bankasından 
veya Merkez Bankasının gösterdiği ban
kadan parayı alıp, belli bir farkı ayırdık
tan sonra size bunu ödüyor. Böylelikle 
kendine aldığı bu fark vergi dışı kalıyor. 
Bu konuda tasarıda belli bir açıklık ge
tirilmemiştir. 

Yasanın, caydırıcılığı sağlayabilmesi 
için, bence para oezası ve hapis cezasın
dan! daha önemlisi, bunu yapan ihracat 
şirketlerine veya ihracatçı gerçek kişilere 
ticaretten müebbeten men cezasının veril
mesiyle bu hayalî ihracat engellenebilirdi 
kanaatindeyim. 

Üçüncü olarak, Türkiye'de yapılmakta 
olan hayalî ihracat sonucu paramızın de
ğer kaybı önemli ölçüde artmaktadır. 
Çünkü, döviz Türkiye'den belli yollar
dan dışarı çıkmakta, daha sonra, demin 
bahsettiğim kişi ve kurumlar aracılığı ile 
tekrar Türkiye'ye sokulmakta ve döviz, 
Türkiye'deki gerçek değerinin önemli bir 
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miktarda üstüne çıkarak tekrar Türkiye' 
ye gelmektedir. Yani bugün doların, mar
kın Türkiye'de, Türk parasına karşı de
ğer artışında hayalî ihracat uygulaması
nın önemli etkileri vardır. 

Bu görüş açısından yasa tasarısı tek
rar değiştirilirse iyi olacağı kanaatiyle he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının mü
zakeresinin tamamllammasıma çok az za
man kalmıştır Birleşime ara verme vakti 
de gelmek üzeredir. Bu itibarla, tasarının 
müzakeresi tamamlanıncaya kadar ara 
verilmesinin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

ıBuyurun Sayın Genç. 
Sayın Genç, bugün gündemiirnlizde 

hayli yüklü maddieiler var. Bu itibarla, sü
reye riayet etenenizi rica edeceğim. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî 
efendim. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; karşı
mıza getirilen 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunda değişik -
il'ik yapılmasına ilişkin tasarıda, ANAP 
iktidarının öteden beri süregelen biır ge
leneğini görmek hemen mümkün. ANAP 
İktidarının, iktidar oluşundan bugüne 
kadar bir hedefi vardır, o da, kaçakçı ile 
hırsızın kaçakçılıklarına ve hırsızlıklarına 
kılıf hazırlamaktır. 

Bakınız, geçen gün bir gazetede ya
yımlandı; hir vatandaş hayalî ihracat ya
pıyor. Bu hayalî ihracata 682 milyon li
ra ceza kesiliyor. Hemen, ANAP İktida
rı 3Î96 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyi1 çıkarıyor ve bu 682 milyon lira
lık cezayı 100 bin liraya indiriyor. Bu 
kararnameyi hazırlayan adamların bun
dan menfaati var mıdır, yok mudur? Ev
vela onu öğrenmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bugün, hayalî ih
racat Türkiye gündemini her gün işgal 
eden bir konudur. Hayalli ihracatçıya ko
laylık sağlamak, ona, yasalarla verilen 'ha
pis cezalarını ortadan kaldırmak, herhal
de normal bir hükümetin girişeceği bir ey
lem değildir. ANAP İktidarı artık bu ge
leneğini terk etsin. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Anor
mal mi bu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
anormal bir davranıştır. Silah kaçakçı
larımı affediyorsunuz, hayalî vergi kaçak
çılarını af f ediyor sunuz; 'işte bizim karşı
mıza getirilen bu tök maddelik kamunla 
da .hayalî vergi ladesini meşrulaştınyor-
sunuz. Hayalî ihracat yapan kişiler hak
kında verilen, özellikle İzmir Devlet Gü
venlik 'Mahkemesince verilen cezayı Yar
gıtay Yedinci Dairesi tasdik ediyor; ama 
arkasından ANAP İktidarı oradaki Dev
let Güvenlik Mahkemesi Başkanını sallı
yor, ağır ceza ımahkemesi' üyeliğime ve
riyor, savcıyı da getiriyor ceza mahke
mesi üyeliğine veriyor. Değerli aflkaidlaş-
lar, hani memlekette yargı bağımsızlığı 
vardı. Arkasından da, bu cezayı: ortadan 
kaldırmak için böyle tek maddelik bir 
kanun getiriyorsunuz. Bununla da nefer 
yaptığınız ortaya çıkıyor. 

Arkadaşlar, bu huyunuzdan vazgeçin. 
İçinizde gerçekten vatansever, dürüst, na
muslu insanlar var. Bu memleketi biz sa
tılığa mı çıkaracağız? Bu mıemlleiketi sa
tan insanlara biz her zaman içim sahip 
mi çıkacağız? '(ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İMEHMET MÜKKiRREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkam, me hi
çim konuşuyor bu adam?.. lBu adam çı
kıp hep böyle konuşacak mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, eğer siz bu tasarruflara iştirak atmi-
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yorsanız, size söylüyorum, buyurun, ba
kın vergi kaçakçılığı yapan kişilere... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, ölçülü ko
nuşmak mecburiyetindeyiz. Bir kısım ar
kadaşları vicdanlı ıkabuil etmek, bir ıkısım 
arkadaşları vicdansız kabul etmek, kür
sü adabına yakışmayan sözlerdir. Onun 
içim, arkadaşları vicdanlı vicdansız diye 
tefrike... 

ÖMER PERRUH ÎLTER (İstanbul) 
— Burada namussuz kimse yo!k. 

KAMER GENÇ ((Devamla) — Siz 
bu tasları yi geriye alın, ben sözümü geri 
alıyorum. (ANAP sıraılarından gürültü
ler) Tamam, alın bu tasarıyı... Almıyor
sanız, o hailde bu tasarının getirdiği ar
kasındaki bu art niyete iştirak ediyorsu
nuz demektir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ^Kayse
r i ) — iSen kimsin be?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Benim 
kim ollduğumu sana sormazlar. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI /(Kayse
ri) — Mahkeme 100 bin liraya bağlıyor. 
Okumuyor musun sen gazeteleri? 

KAMER GENÇ .(Devamla) — Sayın 
ımliiletvekilleri, bakın, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 344 üncü maddesinde, 
vergi kaçakçılığının cezası üç katıdır ve 
aynı zamanda da hilafı hakikat yoluyla 
vergi iadesi yapılan kişilerle de, 213 sayı
lı Vergi Usul Kanununa göre, üç kat ka
çakçılık cezası uygulanıyor. Bu hayalî 
ihracat yapan kişi de hilafı hakikat be
yanda bulunuyor; hilafı hakikat beyanda 
bulunduğu için de kendisine vergi ladesi 
yapılıyor. Peki, niye burada iki misli?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Saçmalama!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
defa, senin kafan hiçbir şeye ermez. Ko
nuşma! Eğer bu kanunu sen hazınladın-

sa, bunun menfaati sana geliyorsa, ko
nuş. Dışarıda da konuşuruz. 

O halde, kanunlarda bir birilik olma
sı lazım. Siz, Vergi Usul Kanununda, 
kendisine hatalı vergi iadesi yapılan kişi
den vergiyi, hatalı iade edildi diye üç 
katı cezalı alıyorsanız, hayalî ihracatçı
ya da üç katı ceza kesin. Çünkü, bu ka
nun gelmeden önce hayalî ihracatla ıilgi-
ılıi dosyalar vergi (mahkemelerime ve dda-
re mahkemelerine, görev uyuşmazlığın
dan dolayı aralarında gitti geldi ve en son 
da Danıştaya geldi. Danıştay Onuncu 
Dairesi hayalî ihracatçıya kesilen kaçak
çılık cezasını usul yönünden terkin etti. 
Çünkü, bu bir vergi iadesi değil. Onun 
yerine bu getiriliyor ve liıki misli denili
yor. Peki, niye iki misli oluyor da, on 
misli olmuyor?.. Yani, siz milyarlarca li
ra, hayalî ihracatçıya vergi iadesini yapa
caksınız, bunu kanıtlayacaksınız, arkasın
dan da tutacaksınız, ilki misli diyeceksi
niz... O iki mislini de kimlerden alacak
sınız? 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmuştur. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, sözümü bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hayalî ihracatçıla
ra bu kadar arka çıkmayın. Bunun arka
sında çok kötülükler var. Balkın, geçen 
iktidarınız döneminde, iskenderun'da 
hayalî ihracat yapan büyük bir şirketin 
temsİLCilerini orada tevkif eden savcıyı 
ve hâkimi görevden almadı diye Hükü
metiniz Adalet Bakanını değiştirdi. Bu 
hayalî ihracatçılar bu memlekette bu ka
dar güçlü olmamalıdır. Meclis burada 
birtakım gerçekleri görmelidir. Bu mem
leket hepimizindir. Bu memleketi koru
mak zorundayız; ama korumayanlara, 
hayalî ihracatçılara arka çıkanlara, hır
sızlara arka çıkanlara, memleketi satan -
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lam arka çıkanlara biz burada hesabı 
soracağız. Bunu yapanlara da burada 
çıkıp, suiistimale!, hırsız kişiler diyece
ğiz. 

Saygılar .sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Hayalî ihracatçıya arka çıkan sen
sin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, şu arkadaş meyi konuşuyor? 
Hayalli ihracatçı ben miyim, kendisi mi? 

BAŞKAN — Efendim lütfen... Lüt
fen... Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, onu sustursanıza... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Arka çıkan sensin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sus
turun şunu... Şunu sustursanıza. 

BAŞKAN — Sayın Genç, burası mil
let kürsüsü... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Han
gi hayalî ihracatçıymışım? Otursun yeri
me... (ANAP stralarımdam gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ter

biyeni takın Meclise karşı. 
BAŞKAN — Sayın Genç, millet kür-

süsündesin, sokakta değilsin. Oturun efen
dim, cezasını veririm ben, otur... (Millet 
kürsüsündesin, milletvekilliğimi hatırla. 

'KAMER GfENÇ (Devamla) — On
lar miılfetvekilliğimi batıdasın. 

BAŞKAN — Çok ayıp oluyor (Gü
rültüler) 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Sayın Başkan, beni kastederek 
sataşmada bulunmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Efendim, lütfen oturun... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, 

hayalî ihracatçımın arkasında menfaat 
vardır, onun için konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayım Genç, ben zatı 
âlinize, bugüne kadar takip ettiğimiz po
litika gereği «İstediğiniz gibi konuşabilir
siniz» dedim; ama «Bu kürsüyü arena ha
line getirebilirsiniz» demedim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Are
na halinde değil Sayın Başkan... 

BAŞKAN — istediğinizi konuşabilir
siniz; ama bu kürsüyü arena haline ge
tiremezsiniz. (ANAP sıralarımdan alkış
lar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Lütfen 
sözünüzü geri alın. Burada gerçekleri söy
lüyoruz, siz de rahatsız oluyorsunuz. 
(ANAP sıralarımdan gürültüler, «Otur 
yerime» sesleri) 

Niye bağırıyorsunuz? 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse

ri) — Şunun ağzını kapatın. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Buyurun Sayın Bidem. (ANAP sıra

larından alkışlar) 
MEHMET NECAT ELDEM (İstan

bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayım Genc'im adını vermediği ve 
görevden alındığımı ifade ettiği blakan 
bendemizim. Ancak, evvela şunu ifade 
©deyim, ben görevden alımımadım, istifa 
ettim. (SHP sırâlarımdam «Alınacaktın» 
sesleri) Herhalde, yüksek hukuk ve idarî 
bilgisiyle, alınma ile istifamın arasındaki 
farkı takdir eder. Kaldı ki, sözünü ettiği 
hadise iüe berrm istifamın yakından uzak
tan hiçbir ilgisi yoktur, bu bir hayal mah
sulüdür ve yakıştırmadır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI /(Kayse
ri) — Yalan, yalan; resmen yıaltan. 

MEHMET' NECAT ELDEM (De
vamla) — Yüce Meclisimizin takdirleri
ne arz ©diyorum. Bu iddiayn tekzip edi
yorum, reddediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Madde üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU ı(Gümüşhane) — Sa
yın Başkam, acaba izin verebilir itlisiniz? 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, bir hususu ifade ettiler; 
malî suça malî oeza noktasında Sayın 
Genç «Vergilerde üç misli uygulandığı 
halde burada «ilci misli uygulanıyor, eşit
sizlik var» dedi, o'lab'ilir; ama diiıkikat edi
lirse genelüıikle burada «toplu kaçakçılık 
vardır» iddiası da yar; yani diğer bir id
dia alarak, toplu kaçakçılık var. O hal
de, birden fazla kişi var. Nitekim, tat
bikatta da 2, 3, 5 kişi oezalandırıllıyor ve 
her defasında da dört misli, altı misli, on 
mtisli, daha fazla misli nefsi ba'die para 
cezası verilmiş olacak, toplam itibariy
le. Eşitliktir diye bir şey düşünülmedi; 
yani oradaki ile buradaki eşit olacak di
ye. Bu bir vergi meselesidir, buradaki 
de bir başka olaydır; ama tatbikatta şu 
görülecek ki ve şu anda dla anllatabildiği-
<m\ zannediyorum, fiiliyatta burada tayin 
edilen cezalar her zaman vergiden daha 
yüksek olımuş olacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 56 sıra sayılı Ta
sarının Çerçeve 1 maddesıi iile değiştiril
mek istenen 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 45 inci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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Fehmi Işıklar 
Bursa 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbull 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Erol Güngör 
İzmir 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kocaeli 

Madde metni : «Her türllü ihracat iş
lemlerinde bir veya birden fazla kişinin 
önceden anlaşarak dahi olsa, gerçeğe ay
kırı beyanname veya belge tibrazı ile ih
racata yönelik olarak, ihracı fona tabi eş
yada fon ödememek veya eksik ödemek 
suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve ben
zeri her türlü uygulamalarla Devletten 
haksız menfaat sağlamaları halinde, fail
lere beş seneden on seneye kadar ağır ha-
p's cezası ile; sağlanan menfaatin iki" 
misli onanında ağır para cezası verilir. 
Buna teşebbüs edenler hakkında TCK' 
nun teşebbüsü ile ilgili hükümleri uygu
lanır. Ancak verilecek para cezaları, men
faatin sağlanması halimde yirmi milyon 
liradan, buna teşebbüs edilmesi hailinde 
beş milyon liradan az olamaz.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunum Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 56 sayılı Ka
nun tasarısının Madde l'de düzenlenen 
Madde 45'in ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde düzenlenmıesin'i arz ve teklif ede
riz. 
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Her türilü ihracat iştemılerinde bir ve
ya binden fazla İkisinin önceden anlaşa
rak dahi olsa, gerçeğe aykırı beyanname 
veya belge ibrazı ile ihracata yönelik ola
rak, ihracıı fona tabi eşyada fon ödeme
mek veya eksik ödemek suretiyle veya 
vergi iadesi, teşvik ve benzeri her tür
lü uygulamalarla Devletten haksız men
faat sağlamaları halinde; faullere beş se
neden on seneye kadar ağır hapis, sağla
nan menfaatin iki misili veya buna teşeb
büs etmeleri halinde; sağlanmaya teşeb
büs edilen menfaatin yansı onanında ağır 
para cezası verilir. Ancak bu ceza, men
faatin sağlanması hailinde eli milyon li
radan, buna teşebbüs edilmesi halinde 
yirmi milyon liradan az olamaz. 

Adulllah Uılutürk 
Afyon 

(Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
İzmir1 

Hail: Dağlı 
Adana 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Latif Salkıcı 
Muğla 

Hasan Namıal 
Antalya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 56 sına sayılı Ta
sarının Çerçeve 1 inci maddesi ile değiş
tirilmek istenen 1918' sayılı Yasanın 45 
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inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini öneriniz. 

Önder Kınlı 
Balıkesir 

Güneş Gürseller 
Tekirdağ 

Mehmet Can 
Adana 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Rıza Ilıman 
Çorarrt 

Madde metni: : «Bu maddeye daya
narak verilen para cezaları tecil edile
mez.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının çerçe
ve 1 inci maddesi ile değiştirilımıefc iste
nen 1918 sayılı Kanunun 45 inci madde
sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Bu maddenin uygulanması halinde 
suç konusu madde ve eşyalar müsadere 
edilir, hükmedilen para cezaları teoil edi
lemez. Para cezalarının tahsilinde, 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 5 inci maddesi hükmü uygulanır. 

Gerekçe : Suç konusu eşyanın veya 
maddenin müsaderesine imkân bahşet
mek ve uygulamada bu konularda hâsıl 
olabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak 
için maddeye bu fıkra ekltenmiştir. Ay
rıca, cezanın tecili ımlkanınını ortadan 
kaldırıllıması yoluna gidilmektedir. 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

İsmail Dayı 
Balıkesir 
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Miikerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Ayhan Sakalilıoğlu 
Sakarya 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Orhan Ergüder 
istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Vergi yasalarında öngörülen ceza nis
peti lie görüşülmekte olan yasa arasında 
biriikteiliği sağlamak için aşağıdaki deği
şikliğin yapılmasını öneririz. 

Değişiklik önerisi : 1 inci maddede 
öngörülen «(2) misli» cezanın (3 misli) 
alarak düzeltilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Önder Kırlı 
'Balıkesir 

Tufan Doğu 
Muğla 

Erol Köse 
Kocaeli 

Cevdet Selvi 
Eskişeniu 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre tekrar okutup, işleme ko
yacağız efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kamunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki 56 sayılı Ka
nun tasarısının Madde l'de düzenlenen 
Madde 4'5'im ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 
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Her türlü ihracat 'işlemlerinde bir ve
ya birden fazla kişinin önceden anlaşa
rak dahi olsa, gerçeğe aykırı beyanname 
veya belge ibrazı ile ihracata yönelik ola
rak, ihracı fona tabi eşyada fon ödeme
mek veya eksik ödemek suretiyle veya 
vergi iadesi, teşvik ve benzeri her türlü 
uygulamalarla Devletten haksız menfa
at sağlamaları halinde; faillere beş sene
den on seneye kadar ağır hapis, sağlanan 
menfaatin iki misli veya buna teşebbüs 
etmeleri halinde; sağlanmaya teşebbüs 
edilen menfaatin yarısı oranında ağır pa
ra cezası verilir. Ancak bu ceza, men
faatin sağlanması hallinde elli milyon li
radan, buna teşebbüs edilmesi halinde 
yirmi milyon liradan az olamaz. 

Abdullah Ulutürk (Afyon) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 56 sıra saynı Ta

sarının Çerçeve 1 inci maddesi ille de-
ğiştiriılmiök istemen 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 
inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
ve arkadaşlan 

Madde metni : «Her türlü ihracat iş
lemlerinde bir veya birden fazla kişinin 
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önceden anlaşarak dahi olsa, gerçeğe ay
kırı beyanname veya belge ibrazı ile ih
racata yömeliilk olarak, ihracı fona tabi eş
yada fon ödememek veya eksik ödemelk 
.suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve ben
zeri her türilü uygulamalarla Devletten 
haksız menfaat sağlamaları hallinde, fail
lere beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezası ile; sağlanan menfaatin ilki 
misli oranında ağır para cezası verilir. 
Buma teşebbüs edenler hakkında TCK' 
nun teşebbüs ile ilgili hükümleri uygula
nır. Ancak verilecek para cezaları, men
faatin sağlanması hailinde yirmi milyon 
liradan buna teşebbüs edilmesi halinde 
beş milyon liradan az olamaz.» 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anlkara) — 
Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılımı yoruz efendim. 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Vergi yasalarında öngörülen ceza nis
peti ile, görüşülmekte olan yasa arasın
da birlikteliği sağlamak için, aşağıdaki 
değişikliğim yapılmasını öneririz. 

Değişiklik önerisi : «1 imci maddede 
öngörülen «(2) misli» cezanın «3 misli) 
olarak 'düzenlenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — .Önergeye, Komisyon 
ve Hükümet iştirak ediyor mu efendim? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN (PEHLİVANLI (Ankara) — 
Hayır efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılmıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ ı(Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergem üzerinde açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayım 

Başkam, değerli üyeler; biraz önce, mad
demin ıtümü üzerimde kişisel olarak yap
tığım konuşmaya, Sayım Bakam cevap ve
rirken, «Burada iştirak halinde bir olay 
var; yami, iki misli, beş misli, on misli 
de olabilir» dediler. 

Aslında, Vergi Usul Kanunumda da 
hileli vergi suçu var. Yani, Vergi Usul 
Kanunuma göre, vergi kaçakçılığı yapam 
kıişiyi, ham hileli vergi suçumdan dolayı 
Türk Ceza Kaınumumum İlgili maddelerine 
göre cezalandırıyorsunuz; hem vergi 'ka
çakçılığına yardım eden veya iştirak eden 
kişilere ceza veriyorsunuz; hem de Vergi 
Usul Kanununun 344 ve müteakip mad
delerime göre, hatalı olarak yahut da ger
çeğe aykırı olarak beyanda bulunmak su
retiyle haksız vergi iadesine sebebiyet ve
ren kişiye üç misli kaçakçılık cezası ke-
s'iyorsunuz, aynı zamanda bu kişiden, 
Amme Alacakları Kamumu hükümleri çer
çevesinde senede yüzde 85'e varan gecik
me zammı alıyorsunuz. 

Şimdi düşümün : Bir vatandaş, hayalî 
ihracat yoluyla 1 milyar lira vergi iadesi 
aldı. 5 seme sonra adama gittiniz. 1 mil
yar lirayı geri istediniz ve II miyar li
ranın da iki mislini aldınız. Ne olacak? 
Emflasyomun yüzde 70-ı8O civarında oldu
ğu, faiz nispetimin piyasada yüzde 100' 
ün üzeninde olduğu bir yerde, zaten 5 se
ne somra, 1 milyar lira sıfıra inecek. O 
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zaman ne olacak; hayalî (ihracatçı para
yı alacak, kuıl'lanacak kullanacak, üç beş 
sene sonra geri alacağımız, o paranın da 
bir değeri kalmayacak. Aslında, sayın 
hakanlık, eğer hakikaten hayalî ihracat 
yoluyla hileli surette devletten para alan 
insanları cezalandırmak istiyorsa, bunların 
hesaplarımı geç olarak incelemesini de 
hesaba katarak, cezayı her geç alınan yıl 
için ya İki ımıisü 'alisin ki, böylelikle hiç 
olmazsa devletin de burada bir kazancı 
olsun, veyahut da Vergi Usul Kanunuyla 
bir uyum içinde, onunla birliktelik sağ
lamak suretiyle, burda da ceza hiç ol
mazsa üç inişli olsun. Bizim önergemiz 
bu hususu içermektedir. 

Sayın Bakanı hiraz önce bilgi verdiler. 
Vergi Usul Kanununda da vergi kaçak
çılığına yardım ve iştirak ©demlere de, bu 
suça yaırdım ve iştirak ettiklerinden dola
yı ayrıca ceza kesiliyor. Kesilen ceza da 
kaçırılan verginin müspetime bağlı oluyor. 
Yani, adam 5 ımıilyar liralık vergi kaçak
çılığına yaırdım etmişse, şu anda oranı ke
sim olarak aklımda değil; ama, belirli bir 
oranda, hileli vergi suçuna yardım etti
ğinden dolayı ceza kesiliyor. 

Onun içim, bence, doğrudan doğruya 
Vergi Usul Kanununa atıfta hulunulaırak, 
buraya «Vergi Usul Kanumumdaki hüküm
lere göre para kendisinden geni tahsil edi
lir» şeklinde bir hüküm konulursa daha 
sağlıklı olur. Çünkü, Danıştayım, vergi 
mahkemelerinim ve idare mahkemelerinim 
bu konuda verdiği kararlarda, bu, huku
keni vergi iadesi değil, bir teşvik primi 
olarak kabul edilmektedir ve bugüne ka
dar bunlara kesilen cezalar da Danıştay 
tarafından terkin edilmektedir. 

Sayın Hükümet, Sayın Adalet Baka
nımız bir kanun tasarısını buraya getirir
ken, 'bunu dört başı mamur, inceleyerek 
getirmek zorundadır. Bu Kanun yayım

landığı tarihte yürürlüğe girecektir. )Şu an
da Danıştayda, idarede, incelemede olan 
binlerce dosya var. Peki, bu Kanun yü
rürlüğe gliırdiği tarihten sonra hüküm ifa
de ettiğime göre, bu tarihten önce hayalî 
ihracat yoluyla kendisine devletten mil
yarlar almış kişilere de bir ceza uygula
nacak mı, uygulanmayacak mı? Eğer uy
gulanacaksa Sayım Bakam buraya bir geçi
ci madde ilave etsinler. Buraya madde ila
ve etmeye hiziım gücümüz yetmiyor; ama, 
lütfen siz bu tasarıya bir madde (ilave 
edin ve «Halihazır (incelenmekte olan, yar
gı safhasında 'bulunan, tarhiyat safhasın
da •bulunan bütün hayalî ihracat işlemle
rine de bu Kanun hükümleri uygulanır» 
demek suretiyle, hiç olmazsa, bundan ön
ce hayalî ihracat nedeniyle yasadaki 'boş
luklardan yaırarlanmıak suretiyle, kendisi
ne herhangi bir ceza kesilmeyen kişiler
den de bu cezaları alalım. 

Takdir sizin; saygılar sunarım efen
dim. 

MEHMET NECAT EUDEM (tstan-
b'uil) — Nasıl uygulayacaksınız? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU ^Sivas) — Nasıl okır? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Olur mu, hukukta öyle bir şey var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mıiillet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının çerçeve 
•î ineli maddesi ile değiştirilmek istenen 
1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz, 
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«Bu maddenin uygulanılması hailinde 
suç konusu madde ve eşyalar müsadere 
edilir, hükmedilen para cezaları tecil edi
lemez. Para cezalarının tahsillinde 647 sa
yılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
5 inci maddesi hükmü uygulanır.» 

Mustafa Şahin (Kayseri) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN -^' Komisyon ve Hükü
met önergeye katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Yeterli sayımız yok, katılamıyoruz efen
dim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz ©fendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınızla su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabuil edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Sayın I. Önder 
Kırlı ve arkadaşlarının önergesindeki «te
cil edilemez» hükmü bu önergeyle ide 
kabul edildiği için, o önergeyi işleme koy
muyoruz. 

Önergeleri oyladık, şimdi maddenin 
oylamasına geçiyoruz. 

Maddeyi kaibul edilen önergeyle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci ımaddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanllar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmış bulunmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergemle ilgili olarak yapmış 
olduğum konuşma sırasında Sayın Bakana 
birtakım sorular yöneltmiştim, eğer lüt
fedip, cevap arz ederlerse memnun olu
rum... (ANAP sıralarından «Burası kahve 
mi?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, o zaman, tasarının üzerinde oyu
mum rengini belirtmek üzere söz işitiyo
rum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, daha önce söz isteyiniz. Ben 
ne söylediğinizi anlamadım, anlayamıyo
rum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha 
önce parmak kaldırdım, görmediniz; böy
le Meclis idare edilmez... 

BAŞKAN — Tasarı kanunlaşmıştır. 
Saat 15.20'de toplanmak üzere birleşi

me ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saatti : 15.20 

BAŞKAN : Başkam ekili Abdulhatim Araş 
KÂTtP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 71 inci Birleşimin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

2. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümle
rinin Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 59) (1) 

BAŞKAN — 2 mci sırada, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ye Bazı Hükümlerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporunun mü
zakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yedenini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza arz ediyorum : Ko
misyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komlisyon rapo
runun okunması kabul edümemiştir. 

Tasarının tümü üzerin deki müzakere
lere geçiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Cevdet Selvi; buyurun. 

(1) 59 Sıra Sayılı Basmayazı Tutana
ğa eklidir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin müza
keresine devam edeceğiz. 

SHP GRUBU ADINA M. CEVDET 
SELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, say
gıdeğer üyeler; 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Yasasının Bazı 
Maddelerdin in Değiştirilmesi ve Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması Hakkındaki Ta
sarının tümü üzerinde görüşlerimi açık
lamadan önce, 1982 Anayasasından kay
naklanan bu Yasanın hangi koşullar al
tında, kimlerin etkisiyle, ne amaçla dü
zenlendiğine kısaca değimmek istiyorum. 

Ülkede yaşanan tüm ekonomik, sos
yal, siyasal olumsuzluklar, demokrasiye, 
demokratik kuruluşlara, toplusözleşme dü
zenine, grevlere, dolayısıyla da sendika
lara, işçilere ve tüm emekçi halka yük
lendi. Sermaye çevreleri, işverenler ve ku
ruluşları, 1979 tarihlerinde hazırladıkları 
Anayasa ve çalışma yasalarındak'i deği
şikliklerimi 1980'den sonra, ne temel hak 
ve özgürlükler, ne demokrasi, ne sosyal 
hukuk devleti ülkesi, ne de sosyal adalet 
anlayışını dikkate »almadan, üllkenin ge
leceğini bile düşünmeden, kendi çıkarları 
doğrultusunda ve 'büyük çapta hayata ge
çirme fırsatı buldular. Arkasından, «Ar
tık onların anası ağlayacak» diye de açık
lama yaptılar. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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Evet, lişveremler ve ortağı Özal Hükü
meti, tüm işçinin, emekçi halkın anasını 
ağlatmakta; ama nereye kadar, ne zama
na kadar?.. Bunu hiç düşünmemektediırlier. 

îşte bu yolla, hu ırnıamtıtola, bu tepkiy-
'le ıdüzenlenen Anayasa ve çalışma ya
sallarını gördük ve yaşamaktayız. İşçiler 
özgürce sendikalaşamazsa, serbest toplu 
•sözleşme, serlbest grev yapamazsa, eko
nomi düzelecek, enflasyon düzelecek, 
Sayın özal'ın deyimiyle iki üç yılda kö
şeler dönülecekti; ancak, köşeyi dönen
ler, bankerler hayalî ihracatçılar, hileli 
iflasçılar ve benzeri bir avuç sermayedar 
oldu. Demokratik hakları elinden alınan 
veya sınırlanan işçi sınıfı ve tüm çalışan
lar, yıllardan beri almadılar, verdiler, 
reei ücretleri yüzde 50'nin atına düştü; 
sokaklara döküldüler, bunalım içine itil
diler. Ne var ki, dış borç üç buçuk katı
na, iç borç tarihimizde görülmedik bo
yutlara ulaştı; hiçlbir iş sahası açılmadı; 
enflasyon katlanarak yükseldi, yüzde yüz-. 
lere dayandı. İşte, özverilere rağmen, 
başta işçi sınıfı ve emekçi halk üzerinde 
uygulanan ekonomik ve antidemokratik 
baskılara, açlığa rağmen, kabaca ve kı
saca bugünün bilançosu bu. Yaşanan, her 
an görünen manzara da ortada. 

İşte şu anda görüşeceğimiz 2822 Sa
yılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasasında değişiklik yapacak tasarısını, 
da aynı anlayış, aynı uygulamaların ıs
rarla sürdürüleceğini kanıtlayan yeni bir 
örnek, bir başka belge olarak değerlen
direbiliriz. Çünkü, aylardan heri çalış
ma yasalarını düzelteceklerini, iyileştire
ceklerini söyleyen yetkililer, yasadaki hak 
arama yollarım tıkayan, grevleri yasak
layan, sınırlayan, zorlaştıran, onlarca 
maddenin hiçbirine dokunmadan, kesin
likle anlam ifade etmeyecek, hatta bazı
larında ise daha geri sınırlara götüren 

dokuz on madde değişikliği getirmişler
dir. 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Yasası, 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası kadar, hatta pek çok konularda 
ondan daha fazla önem taşımaktadır. 
Grev hakkı olmayan veya sınırİı olan 
sendikaların, serbest pazarlık, serbest 
toplu iş sözleşmesi yapma olanağının ol
madığı açıktır. Türkiye'de 1960'lardan 
önce de sendikalar vardı; ancak, grev 
hakkının verildiği 1963'ten sonra anlam 
kazandığı herkes tarafından bilinmekte
dir. 

2822 sayılı Yasadan sadece birkaç 
örnek vermek istiyorum : Sözleşme yet
kisi bakanlığa 'bırakılmış, karmaşık dos
yalara terk edilmiştir. Bu nedenle de za
man zaman hatalı, gerektiğinde de taraf
lı davranıldığı bilinen bir gerçektir. Ba
kanlıkla mahkemeler arası karmaşa uza
yıp gitmektedir. Barajlar sistemi, özellik
le yüzde 10 barajı İLö'nun 98 nci Söz
leşmesinin 4 üncü maddesine de aykırı
dır. Grev prosedürünün çok karmaşık, 
kesin sürelerle bağlı olması; greve başla
manın süreli ve işverene noter kanalıyla 
altı işgünü önceden bildirilme zorunluğu; 
grev yapılan işyerinin önünde toplanıl
ma ması; grevde, hammadde, mamul 
madde, stok malın, araç ve gerecin işye
rine sokulup çıkarılmaması; grev gözcü
lerinin kukla haline gelmesi; işverenin 
yasa dişi uygulamalarına bile ses çıkara-
mayışı; grevde geçen sürenin kıdem taz
minatı hesabından sayılmayacağı ve iş
veren kabul etse bile, yasanın engel ol
ması; lokavt uygulaması, hak grevinin 
kaldırılması, olmaması; hiçbir işe yara
mayan resmî arabuluculuk müessesesi; 
grev erteleme, grev yasaklama ve grevi 
yasak olan işler ve işkolları; kolluk güç
lerinin baskısı dışında grevleri başarısız-
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laştırmak amacıyla düzenlenen madde 
ve her greve «siyasî grevdir» istismarını 
ve baskısını sağlayan maddeler; grev 
oylaması ve grev oylamasından evvel, 
işverenin oylamayı etkileyecek sayıda 
işçi alması; Türk Ceza Kanununa göre 
suç sayılan olayların, ayrıca tekrar bu 
yasada yer alması; işçiye, sendikacıya 
hiapis, işverene para cezasının öngörül
mesi ve grevleri yapılmaz hale getiren 
dalha pek çok maddelere hiç mi hiç de
ğin ilmem iştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; ül
kede 'barış, iş barışı isteyenler; ekonomik, 
sosyal ve siyasal istikrar isteyenler; Av
rupa Topluluğuna girmek isteyenler; 
Uluslararası Çalışma Teşkilatında şamar 
oğlanına dönmemek isteyenler; uluslara
rası platformda sözde değil, esasta iti-
bar isteyenler; bu ülkeyi çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaştırmak isteyenler, özgürlük
çü demokrasiyi 'benimsemek, tüm kurum 
ve kurallarıyla işler hale getirmek zorun
dadırlar. Bunun için de güzel sözler, ya
nıltma, oyalama değil; eylem ve uygula
ma gereklidir. Gerçekleri inkâr etmemek 
ve korkmamak gerekir. 

2822 sayılı Yasa, Toplu tş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Yasası da bunun en 
önemli parçalarından biridir. Bu yasayı, 
anlamlı, çağdaş ve demokratik bir yapı
ya kavuşturmak için, ise yine Anayasa 
değişikliğinden başlamak zorunluluğu 
vardır, içeriğinde olduğu gibi, isminde 
bile değişiklik gerekmektedir. 

Lokavt, anayasal ve yasal bir hak 
olamaz, olmamalıdır. Çünkü lokavt, gre
vin karşılığı değildir. İşverenlerin, işveren 
sendikalarının karşısında, işçiler ve sen
dikalarının güçsüz kalışının sonucu, iş
çilere ve sendikalarına grev hakkı tanın
mış ve bu denge sağlanmaya çalışılmış
tır. «Açlıkla terbiye» anlamına gelen lo

kavtın, tekrar hak olarak gösterilmesi, 
işçi sınıfı aleyhine, sendikaları aleyhine 
dengeyi bozduğu açıkça görülmektedir. 
Özellikle, Türkiye'de uygulanan lokavta 
baktığımızda açlıkla terbiye anlamının 
ne kadar açık olduğu görülmektedir. 
Greve karşı lokavt eşitliği gibi gösterilen 
lokavt, grev kararı alınır alınmaz, grev 
uygulanmasa bile, lokavtın uygulandığı 
görülmektedir. Türkiye'de. Birçok işye
rinde, sözleşmeden sonra grev kararı alan 
herhangi bir sendika, bunlardan bir iki
sinde greve çıksa, diğerlerinde çıkmasa 
dahi, «Grev kararı aldı» diye işveren lo
kavt yapmaktadır. 

Kısa süre önce Deri-tş Sendikası, 33 
işyerinde greve çıktı diye, lOÖ'ün üzerin
de greve çıkmayan işyerinde binlerce işçi 
açlığa terk edildi, lokavt uygulandı. Yine 
Türkiye'de, açlıkla terbiye anlamına ge
len lokavt, grev bitse bile devam edecek 
şekilde düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kaldırılan ve büyük haksızlıklara neden 
olan hak grevi tekrar getirilmeli ve ger
çekleştirilmelidir. Yapılan toplu iş sözleş
melerinin açık teminatı olan hak grevi, 
bu son değişiklikle 2822 sayılı Yasada 
ortadan kaldırılmıştır. Halbuki 17 yıl yü
rürlükte 'kalan hak grevi, ya bir veyahut 
da iki defa uygulanır hale gelmiştir; ama 
yapılan toplu sözleşmelerin, bugün oldu
ğu gilbi, imzalayanlar tarafından inkâr 
edilmeyecek şeklini ortaya getirmiştir. 
Hak grevi, olmadan, imzaladığı sözleş
meyi uygulamayan işverene karşı, sendi
kanın yapacağı hiçbir şey olmamakta, 
mahkemelerde aylarca, yıllarca sürüne-
bilmektedir; bu nedenle hak grevi mutlak 
getirilmelidir. 

Açık seçik maden işkolunda, petrol 
işkolunda ve her türlü türevinde, banka, 
sigorta ve belediye işkolunda grev yasak-
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lan getirilmiştir. Bunların bir anlamı, bir 
mantığı, hatta ciddî sayılabilecek en ufak 
bir gerekçesi bile yoktur. 

Yeraltı maden işkolunun, kurulduğu 
günden ıbu yana greve çıkmadığı herkes 
tarafından bilinmekte olup; grevin ser
best olduğu dönemde petrol işkolunda 
17 yılda 3 defa ancak grev yapılabilmiş 
olup, diğer banka ve sigorta gibi işkolla
rında da durum farklı olmamaktadır. 
Neden bu grevler ortadan kaldırılmıştır, 
niye yasaklanmıştır ve hangi uluslararası 
kuruluşun sözleşmesine uymaktadır? 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Ya
sanın 33 ve 34 üncü! «iadelerinde grev 
ertelemesi ile ilgili düzenlemeler yapıl
mış olup, aslında bu düzenlemeler grev 
ertelemesi değildir, doğrudan doğruya 
iktidarın, Bakanlar Kurulunun arzusuyla 
greve başlamadan veya başladıktan son
ra herhangi bir aşamasında, grevin ya
saklanması anlamına gelmektedir. 

îşte bu aşamada, uzun süreden beri Sa
yın Başbakan ve diğer yetkililer, «Türki
ye'de hiçbir grevin ertelenmediğini» sık 
sık söylemekte ve bunu bir övünç vesilesi 
haline getirmektedirler; ancak iki nokta 
vardır : 

Bir tanesi, 20 Şubat 1985 tarihli Res
mî Gazetede, 2 fabrikada grev ertelen
diği açık seçik görüldüğü halde ısrarla 
söylenmekte; ancak Seydişehir Alümin
yum Tesislerinde yasal grev uygulandığı 
için fabrikayı kapatacağını söyleyen de 
aynı anlayıştır; oysa, «Biz, grev ertelemi
yoruz» denmektedir. 

Yasa, grevin ertelenmesi için belirli 
koşullar getirmiştir. Grevin, ya milli gü
venliği sarsıcı veyahut da toplum sağlı
ğını bozucu nitelikte olması lazımdır. 
Eğer yapılan grevler, bu mahzurları gös
termemiş, yasanın bu ayrıntısına uyma-
mışsa, elbette ertelemeyecekti, elbette 

erteleyemezdi; bu bir övünç vesilesi de
ğildir. Bundan çıkan sonuç, ancak keyfî 
olarak grevi erteleme anlayışının hâkim 
olduğudur. 

Değerli arkadaşlarım, yetki konusu 
yıllardan beri devam edegelmektedir ve 
bu yetki Çalışma Bakanlığına teslim edil
miştir; oysa, bu durumun ILO'nun söz
leşmelerine, ilkelerine aykırı olduğu açık
ça belirtilmektedir. 

Bunun yanı sıra, sahtecilikler, hak
sızlıklar ve işçinin mağdur olduğu her an 
görülmektedir. Bunun kesin çözümü re
ferandumla sonuç almaktır. Bu referan
dumla sahtecilik, haksızlık olmayacak; 
işçi kendi sendikasını kendi iradesiyle se
çebilecektir. Bunun net, açık çözüm yolu 
da referandum olarak görülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde dur
mak istediğim ikinci konu şudur : Sık 
sık yetkililerin - özellikle 1987 yılında -
grevler yapılabiliyor; şu kadar iş günü 
kayboldu gibi birtakım grev sayıları ge
tirdiğini görüyoruz. Bu yasalarla grev 
yapmak mümkün değildir. Bu yasalarla 
başarılı grev yapmak mümkün değildir; 
çünkü engellenmesi için, başarısızlığı için 
gerçekten her türlü önlem alınmıştır. 
Eğer, 1987 yılında ve bundan sonra çok 
fazla yoğunlaşacak grevler olursa; yasa
lar imkân verdiği için değil; işçinin, çalı
şanın artık bu haksızlıklara dayanama-
dığı, bunaldığı ve zorunlu olduğu için 
grevlere çıkacağının bilinmesi mutlak ge
rekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara 
kısaca değindikten sonra, 2822 sayılı Ya
sada getirilen değişikliklere kısaca bak
mak istiyorum : Tasarı ile, 10 maddede 
değişiklik getirilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile 2822 sa
yılı Yasanın 11 inci maddesine bir fıkra 
eklenmektedir, «teşmil» diye. Yapılan 
çok büyük haksızlığın, sendikasızlaşmayı 
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artırmama yolu olarak - uygulamada da 
görüldüğü gibi - sadece teşmil biraz da
ha hafifletilmiştir. Burada bile aidat öde
me konusu getirilmemiştir; çünkü, sen
dikasızlaştırmayı teşvik amacı taşımakta
dır. Yapılan değişiklik bundan ibarettir. 

2 nci maddeye gelince : Burada da 
sadece 1 inci fıkrada yetki için başvurul
duğunda, üyelik fişlerini üç işgünü içe
risinde işverene vermek biçiminde bir 
değişiklik getirilmiştir. Çünkü, 2821 sa
yılı Yasada, fişlerin işverene onbeş işgü
nü içinde verilmesi ilkesi kaldırıldığı 
için, buraya son üç işgünü içinde getiril
mesi zorunluğu getirilmiştir. Bunu anla
mak mümkün değildir; çünkü, işçiler üye 
olduğu zaman, gerekli makamlara bu no
ter aracılığı ile gönderilmektedir. Yetki
yi vermek de Bakanlığın görevindedir. 
işverene fişi tekrar göndermek, o yetkiyi 
onun tespit edeceği, onun doğrulayacağı 
anlamını çıkarır; bu bile sakıncalıdır. 
Getirilen tasarının 2 nci maddesine sa
dece bu değişiklik vardır. 

3 üncü maddede ise sadece, işletme 
toplu iş sözleşmesi için nereye itiraz edi
leceği belirtilmektedir. Bunun dışında 
hiçbir değişiklik yoktur. Zaten, işletme 
toplu iş sözleşmesi tartışmalıdır; yararı 
olmayan, üzerinde düzenleme yapılması 
gereken bir konudur. Burada sadece, 
hangi mahkemeye başvurulacağına dair 
Ibir değişiklik getirilmiştir. 

5 inci maddeye gelince; işyeri önün
de ve civarında grevciler toplanamaz den
mektedir; ama, işyerinin önünde toplan
ması ve değişik baskıların maddede es
kisi gibi kalması devam etmektedir. Sa
dece grev yapılan işyerinin civarında, 
yani, semtinde, yani mahallesine yakın 
başka mahallesinde toplanmanın bile ya
sak olduğu çıkarılmaya çalışılmış; buna 
da yenilik denmiştir. 

Diğer bir maddede getirilen değişiklik 
ise, arabulucu konusunun daha önceki 60 
günlük ve belirli süreleri beklemeden ön
ce, işe başlamasını sağlayacak bir deği
şikliktir. Gerçekten, yararı olmayan, bu
güne kadar sendikaların para vermekten 
başka hiçbir işte çözümü olmayan ara
buluculuk müessesesinde de getirilen, sü
renin kısaltılmasıdır. 

Çalışma Bakanlığı tarafından tespit 
edilen ve bugüne kadar sendikal olayla
ra, toplu sözleşme olaylarına hiç girme
yen; ibu konuda yeteneği, tecrübesi ve de
neyimi olmayan insanlar listeler halinde 
çıkarılmış ve ondan sonra da bu işler on
lara verilmiştir; bir tek faydası görülme
miştir; ama, bu durum burada tekrar sağ
lanmak ve vurgulanmak istenmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra, 53 üncü 
maddede zorunlu tahkim işlevini yerine 
getiren Yüksek Hakem Kurulunun oluşu
munda değişiklik yapılmıştır; sözde iyi
leştirme yapılmıştır. 9 kişilik Yüksek 
Hakem Kurulu 8'e inmiş; 4'ü hükümet 
'tarafından - veya yakını olan 4 kişi - l'i 
YÖK tarafından - 5 kişi eder aynı he
sap - seçilecek üyelerle, 2 kişi işçi temsil
cisi ve bir de Yargıtay 9 uncu Hukuk 
Dairesinin Başkanlığı getirilmiştir; esasta 
değişen hiçbir önemli gelişme yoktur. 

Tasarının bir diğer maddesinde de, 
arabulucuların paralarının ödenmediği 
görülmüş olacak ki, paraların hangi ban
kaya ne zaman ödeneceği ve bu kurulun 
masraflarının nasıl harcanacağına dair 
düzenleme getirilmiştir. Bu maddede de 
en ufak bir gelişme yoktur. 

, BAŞKAN — Sayın Selvi, toparlayın 
efendim. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) -
78 inci maddemin ikinci ve üçüncü fık 
•nallarında ise, işverenler grevi 'kırarsa ve
ya suç işlerse, sadece ödeyecek oldulkları 
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cüzi miktardaki para cezalarının değeri 
yükseltilmiştir; çünkü, paranın değeri, gö
rüldüğü gibi pula dönmüştür; bu da, hiç 
başka bir değişiklik getirmemekte ve bir 
anlıaım da ifade etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte, bu değişik
liklerim hiç önem taşımadığı açıkça gö
rülmektedir. ILO'da bununla omur nasıl 
korunacaktır; bunu anlamak da mümkün 
değildir? Çünkü, ILO'da şikâyet, ILO'da 
onurlu olmak 'için, ILO'nım kararlarını, 
demokrasinin gereklerini yerine getir
mekten başka çare yoktur, ILO'dan, 
ICFTU'dan ve diğer kuruluşlardan şikâ
yete gerek yoktur; çünkü, 12 Eylül'ün he
men arkasından beni heyetler gelmişler ve 
gitmişler; Türkiye'deki birtakım insanla-
ırın farkına varmadığı olayları, kendi göz
leriyle şu güne kadar takip etmişlerdir. 
Onun İçin kimsenin şikâyete ihtiyacı yok
tur. Sendikacılara yapılan baskııların, yurt 
dışına giriş ve çıkışlarımın engellenmelerli 
bile, onların değerlendirmelerine yetmek
tedir. 

Ayrıca şu ihtimal de vardır : Davos' 
ta ve diğer ülkelerde, Sayın Başbakan, 
«Türkiye'de işçilik sudan ucuz» diye ilan 
ettiği zaman, ILO'dan, 'belirli kimseler ve 
bu olayı kavrayan insanlar, işçilik neden 
bu kadar ucuzdur diye araştırma ihtiya
cını duymuşlarsa, omlar da bunun ne an
lama geldiğini rahatlıkla görebilecekler
dir. 

ILO'da onur kurtarmak elbette ıkolay 
değildir; kamuflelerle, .değişik bakmalar
la, hatta Türkiye'de olayı saptırmalarla; 
çünkü, oradaki o toplantılarda, hiç dü
şünmeden parmağını kaldıran insanları 
builmak mümkün değildir. O nedenle, ora
da onuru kurtarmak için gerçekçi olarak 
değişiklik yapma zorunlluluğu vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dün çıkarılan 2821 sayılı Yasa ile şu 

amda görüşülmeye başlanan 2822 sayılı 
Yasada, hükümetin, iktidarım yeni bir tak
tiğine, yeni bir uygulama biçimline şahit 
olduk. Bugüne kadar, sendikaları etkisiz 
bir hale getirmek içim her şeyi kendisi
nin yaptığına, bakanlardan ziyade Sayın 
Özal sahip çıkarken; bugün bu yasaların 
değişikliğimi komisyona ve parlamentoya 
kadar indirmiştir. Halbuki, toplusözleş
meler başlamadan önce ücretlimin rakam
larını bile açık ve seçik söyleyen Sayın 
Başbakan, acaba bunu neden buralara 
indirmiştir. Elbette bir inceliği vardır; ya 
sendiikacıilarla, işçileri birbirine düşürecek 
veyahut da başka türlü bir yol bulacak
tır. Dün değiştirilen yasalarda, birkaç sen
dikanın birkaç olumlu gelişmesi, birtakım 
sendikacıların çok doğal olan, tabiî olan, 
haksızlığa uğradıkları yasaların maddele
rinde yeterli olmayan değişiklikler yapıl
mıştır; (ama, işçülerli, işçilerin hak arama 
yollarını, dünkü yasalaşan ve bugünkü gö
rüşülen tasarılarda, hiçbir (tanesinin olum
lu değişikliğine rastlamak mümkün değil
dir. 

Buradan beklenen, eğer, «Sendikacıla
ra bir sus payı verdik, şu olumsuzlukları 
belirli süre götüreceğiz» düşüncesiyse, 
bunda başarılı olmaları mümkün değil
dir. Çünkü, lilk önce sendikacılar bunu 
kabul etmeyecektir, etmeyeceklerini açık 
seçik ilan etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Seilvi, toparlayınız 
(efendim, rica ediyorum. 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — 
Hemen efendim. 

Çünkü, bu beklenen sonucu kesinlikle 
elde edemeyeceklerdir. Açlık (içinde, eko
nomik ve demokratik halklarının alabil
diğine ortadan kaldırıldığımı gören işçiler, 
çaresizliğe düşen işçiler, sendifcacısıyla 
beraber bunları almanın; bunları birlikte 
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mücadeleyle söke söke almanın mücade
lesini vereceklerdir. 

Hepinize teşekkür ederim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına; Sayın Güneş Müftüoğlu; bu
yurunuz. (DYP «ıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADİNA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi GreV ve Lokavt Ya
sasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Yasa Tasarısı üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. Öncelikle 
Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıla
rımla selamlıyorum. 

Yüce Meclis, iki gündür, çalışanları, 
işçileri, sendikaları, konfederasyonları çok 
yakından ilgilendiren, onların yaşam şart
larında, iş dünyalarında birtakım değişik
liklerin yapılması, sendikal hak ve özgür-
lüklerindeki kısıtlamaların bir ölçüde kal
dırılması yolundaki yasa tasarılarını gö
rüşmektedir. Bu yasa tasarılarının görü
şüldüğü günlerde, ülkemizde 4 milyon 
civarında işsizin bulunduğu, asgarî üc
retin 49 bin lira, bir Sümerbank ceketi
nin 60 bin lira, bir Sümerbank elbisesi
nin 90 bin lira ve bir metre bezin 1 100 
lira, bir kilo Sana yağının 2 bin lira, bir 
kilo etin de 5 bin lira olduğu da ayrı ve 
acı bir gerçektir. 

Yine, bu yasa tasarılarının görüşüldü
ğü günlerde, ülkemizde aylık enflasyon 
oranı yüzde 7, yıllık yüzde 75"tir. Yine 
ülkemizde birkısım insanlar Belçika dü
zeyinde yaşarken, büyük bir kesim de 
Hindistan düzeyinde yaşamakta, yaşam 
kavgası vermektedirler. 

Yine bugün, kasabında, manavında, 
'bakkalında ve de eczanesinde sabahtan 

akşama değil, saatten saate değişen, artan 
fiyatlar ve kontrolsüzlük, başıbozukluk, 
nemelazımcılık almış yürümüştür. 

Bugün ülkemizde sendika ve sendika
cılık çok iyi bilindiği halde, işçiler sendi
kal hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla 
kavuşamamış; birtakım yasal engellerle 
karşı karşıya bırakılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bir toplumun 
üretmeden kalkınması mümkün değildir. 
Üretim ise, onu yaratacak işgücü ister; 
toplumun kalkınması, bir ölçüde işgücüne, 
yani, emeğe bağlıdır. Diğer taraftan, emek 
kutsaldır; karşılığı en adil şekilde verilme
lidir. Emeğinden başka sermayesi bulun
mayan milyonların, başta anayasalar ve 
yasalarla korunması gerekir. Ancak, gö
rüyoruz ki, gerek 1982 Anayasası ve ge
rekse 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 
2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasası bu anlayıştan çok uzak 
maddeler içermektedir. 

İktidar ise, «Bu Anayasayı, bu yasa
ları ben yapmadım, bu kısıtlamaları ben 
getirmedîm» demekte, diyebilmektedir. 
Ancak, bunu demek başka, bu Anayasa
nın, bu yasaların arkasına sığınmak ise 
bambaşkadır. Açıkça belirtmek isteriz 
ki, iktidar bu yasaların arkasına sığınmak
tadır. 

tşte, bu görünüşten bir nebze olsun 
kurtulabilmek için, beş yıldır vaat edi
len ve bugünlere dek bekletilen birtakım 
yasal değişiklikleri içeren tasarılar Yüce 
'Meclise sunulmuş, bir tanesi dün görüşü
lerek buruk bir şekilde kabul edilmiştir. 
«Buruk bir şekilde» diyoruz; çünkü, ya
pılan değişiklikler, işçiyi, sendikayı, top
lumu pek fazla tatmin etmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bu 
değişiklikleri hangi şartlarda ve ne gibi 
bir maksat güderek getirdiğini ve bu de
ğişikliklerden, 2822 sayılı Toplu İş Söz-
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leşmesi Grev ve Lokavt Yasasına ne gibi 
yenilikler getirdiğine değinmek istiyorum. 
Bu yasal değişiklikler, Uluslararası Ça
lışma örgütünün 1988 yılı Haziran ayın
da yapılacak olan konferansı öncesinde 
ve bu konferansa yetiştirmek maksat, te
laş ve heyecanı içinde düşünülmüş, ha
zırlanmıştır. Getirilen tasarılar, öngörü
len değişiklikler, bizim görüşümüze göre, 
ne işçiyi, ne sendikaları, ne konfederas
yonları ve ne de Uluslararası Çalışma Ör
gütünü tatmin edecek bir düzeydedir. Ka
naatimize göre, sadece ve sadece, Ulus
lararası Çalışma örgütünün Haziran ayın
da yapacağı toplantıya yetiştirilmek ga
yesiyle bu değişiklikler alelacele Meclise 
sevk edilerek getirilmiştir. Gaye, iş ba
rışını, sosyal huzuru, işçinin refahını sağ
lamak değil, gaye, sendikal haklardaki kı
sıtlamaları kaldırmak değil; gaye, Ulus
lararası Çalışma örgütünün kara liste
sine girilmemesi'dir. 

Ancak, üzülerek belirtmek isterim ki, 
hu değişikliklerle hu kötü akibetten kur
tulmak mümkün olmayacaktır. Haliyle, 
•bu durumun tek sorumlusu da Hükümet 
olacaktır, Anavatan Partisi İktidarı ola
caktır. Uluslararası çevrelerde, her vesi
leyle bizleri dışlamak isteyenlere, Hükü
met, âdeta yeni bir ikramda bulunmakta
dır. 

1983 - 1987 yıllarını kapsayan dönem
lerde Anavatan Partisi iktidarı, devamlı 
surette, en yetkili ağızlardan, sendikal hak
lar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılacağı 
yolunda büyük vaatlerde bulunmuştur. 
Bu vaatler, 1986 ve 1987 yıllarında Ulus
lararası Çalışma örgütü nezdiride de ya
pılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütüne 
açıkça, bu kısıtlamaların kaltdırılmasınm 
önşartının, Anayasadaki çalışma hayatıy
la ilgili hükümler olduğu, bu hükümler 
değişmedikçe, istenen sonuca ulaşmanın 

mümkün olmadığı yazılı olarak bildiril
miştir. 

1982 Anayasasının çalışma hayatıyla 
ilgili maddeleri, çoğu kez Meclisimizde 
dile getirildÜ. 2821 ve 2822 sayılı Yasa
larda yapılacak iyileştirmenin, demok
ratikleşmenin ilk şartı, Anayasa değişikli
ğinden geçmektedir. Anayasada gerekli 
'değişiklikler yapılmadıkça, sözkonusu ya
salarda yapılacak değişiklikler istenen dü
zeyde olamayacaktır. Durum böyle olun
ca, 2822 sayılı Yasada yapılması düşü
rtülen ve bugün Meclise gelen tasarı, iş
çiyi, sendikayı ve giderek tüm toplumu 
tatminden uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa
sında gerçekleşmesi istenen esas değişiklik
ler ile bugün Meclise sunulan tasarıyı kar
şılaştırmak, sanırım, belirtmek istedikle
rimizin daha iyi anlaşılmasını sağlaya
caktır. 

Bilindiği üzere, 2822 sayılı Yasada 
tenkit edilen, şikâyet edilen birçok hü
kümler mevcuttur. Bu tenkitlerin, bu şi
kâyetlerin ana unsuru da, toplu pazar
lık hakkının serbestçe kullanımına ve 
grev hakkının etkin ıbir şekilde uygulana-
'bitmes'ine imkân vermediği şeklinde özet
lenebilir. Diğer taraftan, toplusözleşme
ye taraf olacak sendikanın belirlenmesi 
•de diğer bir sorundur. Bilindiği üzere, şu 
aridaki yasaya göre, yetki belirlemesini 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yapmaktadır. Bu yetki belirlemesi usulü 
'de birtakım şikâyetlere yol açmaktadır. 
Bu nedenle, 2822 sayılı Yasanın 12, 13, 14, 
15, V6, 17, 19 ve 20 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi öteden beri istenilmekte; an
cak, bugün sunulan tasarıda, gerek 13 ve 
gerekse 15 inci maddelerde yapılacak olan 
değişiklik, istenenlerden çok uzak, talî 
ve basit konuları içermektedir. 2822 sa-
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yılı Yasanın 12 nci maddesinde, yetki için 
iöngörülen iş kolunda çalışan işçilerin yüz
de 10'unu temsil edebilme şartı, çok 
ağır bir şarttır. Buna bağlı olarak, ayrıca, 
işyerinde çalışan işçilerin yandan bir faz
la çoğunluğunu sağlamış olma şartı da, 
yetki ala'bilme imkânını kısıtlamaktadır. 

'2822 sayılı Yasanın bir diğer tenkide 
konu maddesi de, Yüksek Hakem Kuru
lunun oluşması şeklidir. Gerçi, tasarıda 
'bu konuda da değişiklik öngörülmekte 
ise de, temelde değişen bir durum sözko-
nusu olmamaktadır. Yüksek Hakem Ku
rulunun oluşumu hâkkıridaki haklı tenkit
lere cevap verebilecek bir değişiklik ge
tirilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, grev ve lokavtın 
yasak olduğu işler ve yerler 2822 sayılı 
Yasanın 29 ve 30 uncu maddelerinde be
lirlenmiştir. 2822 sayılı Yasa ile eski 275 
sayılı Yasada getirilen yasaklar çoğal
tılmış, sınırlı olarak yer alan bazı yasak
ların kapsamı genişletilmiştir. 29 uncu 
maddeyle, tekfin işleri, kömür, tabiî gaz, 
petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi ve da
ğıtımı işlerinde, banka ve noterlik hizmet
lerinde, - ki, bu yasaklar eski 275 sayılı 
Yasada yoktur - genel olarak belediye hiz
metlerinde de grev yasaklanmıştır. 

Keza, yeni yasa ile, huzurevleri ve me
zarlıklar işyerleri yasak kapsamına alın
mıştır. 

Millî savunma hizmetlerindeki yumu
şaklık kaldırılmış, yaisak kapsamı geniş
letilmiştir. 

Bugün, 120 bin maden işçisi, 60 bin 
petrol işçisi, 200 bine yakın banka, no
ter, belediye çalışanı ve bunlara ilave ola
rak eğitim, öğretim, millî savunma hiz
metlerindeki yasaklılarla birlikte, ülkemiz-
'de, 600 - 700 bin civarında işçi üzerinde 
grev yasağı bulunmaktadır. Grev hakkını 
düzenleyen hükümlerden 38 ve 48 inci 

maddelerde yapılacak olan değişiklikler 
İse, istenen ve beklenen değişiklikler ol
maktan uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, istenen ve bekle
nen esas değişiklikler yanında, Hükümet
çe sunulan tasarıda getirilen değişiklik
lere kısaca değinmek istiyorum. 

Tasarıda teşmil ile ilgili 11 inci mad
dede şikâyetlere konu olan bir durum or
tadan kaldırılmaktadır. Keza, 2 nci mad
deyle, 2822 sayılı Yasanın 13 üncü mad
desinde değişiklik yapılmakta ve yetki 
tespitiyle ilgili olarak, sendikalara, üye 
fişlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına gönderilmesi zorunluğu getiril
mektedir. 

3 üncü madde ile» yetki itirazı ile ilgili 
olarak, -15 inci maddedeki işletme toplu 
iş sözleşmelerinde - itirazın mahallî iş 
mahkemesine yapılacağı hükmü getiril
mekte, kolaylık sağlanmakta, boşluk gide
rilmektedir; ancak, kaşıkla verilen kepçe 
ile alınmakta, itiraz için bir sınır olmadığı 
halde, yüzde lö'luk bir baraj konulmakta
dır. öyle gariptir ki, gerekçede itiraz ele 
alınmakta, 2822 sayılı Yasanın 15 inci 
maddesinde, haklı olarak, işletme toplu iş 
sözleşmeleri için, itirazın hangi iş mah
kemesine yapılacağı hakkında açıklık bu
lunmadığı ve bu açığı kapatmak için de
ğişikliğe gidildiği iyimser bir şekilde ifade 
edilmektedir; ancak, esas kısıtlamayı ge
tiren yüzde 10'lük itiraz barajı için, ge
rekçede tek kelime bulunmamaktadır. 

Tarafların uyuşmazlığa düşmeleri ha
linde, durumun iletildiği makamca ara-
bulucuk işlemlerinin nasıl başlatılacağına 
dair 22 nci maddeye bir fıkra ilave edil
mektedir. 

Grev ve lokavtın uygulanmasında, iş
yerinden ayrılma zorunluğu ile ilgili 38 
inci maddedeki, «Veya civarında toplu
luk teşkil etmeleri yasaktır» cümlesinden 
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«Veya civarında» ibaresi çıkarılmakta, 
zaten kısıtlı bulunan grev hakkına, âdeta 
yeni bir kısıtlama getirilmek istenmekte
dir. 

Grev gözcüleriyle ilgili 48 inci mad
denin dördüncü fıkrasına ilave yapıla
rak, sadece grev gözcüleri için barınak 
yapılması imkânı da, komisyonda yapılan 
değişiklikle ortadan kaldırılmış, zorunlu 
ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, yönetme
liğe bırakılmıştır. 

Şikâyetlere konu olan Yüksek Hakem 
Kurulunun kuruluşunu düzenleyen 53 ün
cü maddesinde yapılan değişiklikle, Dev
let Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama 
Dairesi Başkanı kuruldan çıkarılmakta, 
son fıkra ile kamu işveren sendikasınca 
bir üye seçimi öngörülmekte, Bakanlar 
Kurulu devreden çıkarılmaktadır. Sonuç
ta, kuruldaki Hükümet etkinliğinin azal
tılması söz konusu değildir; ancak, öyle 
istenmektedir. 

Diğer taraftan, işverene verilen para 
cezalarında artış sağlanmıştır. Muzır Neş
riyat Yasasıyla basına milyonlarca lira ce
za yağdıran Hükümet, işverenlere veri
lecek cezalarda, nedense cimri davran
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, işte, tasarı ile 
getirilen değişiklikler... Bu değişikliklerin, 
toplu pazarlık sisteminin temelinde veya 
grev 'hakkının kullanımında köklü bir 
dğişiklik yaptığını söylmek mümkün mü
dür? Yüzde 10'luk barajın devam ettiği, 
grev hakkındaki kısıtlamaların aynen 
durduğu bir ortamda, bu tasarı, işçilere, 
sendikalara ne verebilecektir? Bu tasarı
yı savunmak mümkün müdür? Bu tasa
rıdan, işçinin memnun olduğunu söylemek 
mümkün müdür? Bu tasarıdan, sendika
ların, beklentilerini bulduğunu söyle
mek mümkün müdür? 

Bugün yapılmak istenen değişikliklere, 
Uluslararası Çalışma Örgütü uzmanları 
da olumlu bakmamaktadırlar. Haziran 
konferansı öncesinde tanzim edilen ra
porda, toplu sözleşme yapabilmek için 
işkolunda yüzde 10, işyerinde yüzde 50 
baraj aranması; bir yasal grevin, Bakan
lar Kurulunca 60 gün ertelenebilmesi ve 
erteleme sonunda, zorunlu tahkim ku
rulu olan Yüksek Hakem Kuruluna gi
dilmesi gibi hükümlerin, Uluslararası Ça
lışma Örgütünün 98 sayılı Sözleşmesiyle 
uyuşmadığı bir kez daha vurgulanmıştır. 
İçeride olduğu gibi, dışarıda da, yapıl
mak istenen değişikliklerin istenen dü
zeyde olmadığı, olumlu karşılanmadığı 
gayet açıktır. 

Sayın milletvekilleri, yüksek enflas
yonun işçi kesimini sömürdüğü, geçim
lerini teminden aciz hale getirdiği bir or
tamda, işçilerin tek güvencesi sendikalar 
ve toplu sözleşme ve grev haklarıdır. Bü
yük ekonomik sıkıntılar içinde bulunan 
işçilerin, bu ekonomik sıkıntılara ek ola
rak, yasal kısıtlamalar altında tutulması 
caiz midir? Bugün işçi, aldığı maaşla an
cak 15 gün geçinebilmektedir; iki, üç ço
cuklu, kirada oturan işçi aileleri perişan bir 
durumdadır. Hal böyle iken, asgarî ücret 
halen tespit edilememiş, toplu sözleşme
lerden ise istenen düzeyde ücret artışları 
sağlanamamıştır. Bu durum devam ettiği 
takdirde, ülkemizde büyük sosyal pat
lamalar kaçınılmaz olacaktır. 

Bizler, Doğru Yol Partisi olarak, sen
dikal hak ve özgürlüklerdeki iyileştirme
nin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu 
her zaman vurguluyoruz; «Öncelikle, 
1982 Anayasasının çalışma hayatını dü
zenleyen hükümleri ele alınmalıdır» di
yoruz. Bu yolda partilerarası kurulan or
tak komisyonun çalışmalarını gönülden 
destekliyoruz. Ancak, bu çalışmaların de-
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vam ettiği bir ortamda, Hükümetçe alel
acele getirilen bu tasarıya da bir anlam 
veremiyoruz, işçi kesimini, sendikaları 
tatminden uzak bu teklif, olsa olsa, başta 
da belirttiğim gibi, Uluslararası Çalışma 
Örgütünün haziran ayındaki toplantısına 
eli dolu imiş gibi gitmek arzu ve gaye
sinden kaynaklanmaktadır. Dileriz ki, bu 
aksak, topal değişikliklerle Sayın Bakan 
ve Sayın Hükümet istediği neticeyi alır. 

Getirilen değişiklikler, her ne kadar 
parti grubu olarak bizleri tatminden 
uzaksa da, 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunundaki bu 
değişikliklerin kabulü halinde, yasanın, 
çalışanlara, sendikalara ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyor, şahsım ve 
grubum adına saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Müftüoğlu. 

Anavatan Partsi Grubu adına, Sayın 
ibrahim öztürk. 

Buyurun Sayın Öztürk. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM 
ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; «2822 sayılı Toplu 
iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkın
daki Kanun Tasarısı» ile ilgili açıklamaları 
yapmadan evvel, hepinizi, Anavatan Gru
bu adına saygı ile selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 7 Kasım 
1982 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası; toplu iş sözleşmesi, grev ve lo
kavta ilişkin 2822 sayılı Yasa ise 5.5.1983 
tarihinde kabul edilmiş ve 7.5.1983 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. İş barışını, ça
lışma hayatını, emek - sermaye ilişkilerini 
ve ücret politikasını düzenleyen ve di
namik bir yapıya sahip olan ilgili ya-
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sadaki değişikliklere girmeden evvel, bi
raz geçmişten söz etmek istiyorum. Bu 
arada, dün Anamuhalefet Partisi grubu 
adına konuşan grup sözcülerinin de Ana
vatan Partisiyle ilgili sözlerine kısaca ya
nıt vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, dün SHP adı
na konuşan iki parlamenterin, Anavatan 
Partisinin yaptığı icraatlara haksız hü
cumları ile karşı karşıya kaldık. Birinci
si; Anavatan Partisinin işçileri hunharca 
sömürdüğünü, onları ezdiğini ileri sür
düler. Merak ettim bu değerli parlamen
terlerin konuşmasını ve 12 Eylül önce
sinde bulundukları sendika başkanlığı dö
nemindeki çalışma raporlarını inceledim 
ve akşam, Meclisin Kütüphanesinden al
dım; konuşmalara ana başlıklarıyla bak
tığımda, maalesef, 12 Eylül öncesindeki 
konuşmaların aynen tekrarlandığını gör
düm. Anavatan Partisinin getirdiği bu 
yeniliği muhalefet partisi beğenmeyebilir. 
«Makyaj» diyebilir, «şu bu» diyebilir; 
ama, burada bir parlamentere yakışma
yacak biçimde tehditvâri sözleri getir
mesi çok yanlıştır. 

Diğer taraftan, İLO'dan bahsettiler. 
İLO'yu da merak ettim; yaklaşık 159 
devletin üye olduğu bir kurumdur. İLO, 
üçlü sistemi benimsenmiştir. İşçi, işveren 
ve hükümet üçlüsünün kabul ettiği sis-
kiye'nin kara listeye alındığı - biraz evvel 
temi benimsemiştir; yani, özgür, hür pa
zarlık sistemini benimsemiştir. Yine Tür-
DYP sözcüsünün de söylediği gibi- sü
rekli iddia edilmektedir. 

Türkiye'nin, İLO bünyesindeki kabul 
ettiği kararları inceledim; yaklaşık 159 
devlet içerisinde, Tüfkiye 78 devletin ge
risinde, 76 devletin de ilerisindedir kabul 
ettği karar sayısı bakımından. Aşağı 
yukarı, Avrupa ülkelerinden de, Türkiye* 
den az karar sayısının kabul edildiği ül
keleri görüyoruz; Malta gibi. 
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Yine, gelişmiş ülkelere baktığımızda, 
tLO'nun aldığı kararların Amerika Bir
leşik Devletleri 7 tanesini, Arnavutluk 
17 tanesini, Birleşik Arap Emirlikleri 4 
tanesini, Çin 14 tanesini, Sayın Baştürk 
tarafından 1 Mayısın işçi bayramı olduğu 
iddia edilen Iran islam Ülkesi 11 ta
nesini, izlanda 14 tanesini, Malta 27 ta
nesini kabul etmiştir; Türkiye 28 ile bun
ların önündedir. 

Burada karanlık bir tablo yapıp, ulus
lararası toplantılarda Türkiye'yi, işçi hak 
ve menfaati bakımından bir cehennem gibi 
göstermenin, ülkemize, bu millete ve ulusa 
br yarar getirmeyeceğini tekrar etmek is
terim. 

Ayrıca, SHP sözcüsü Sayın Baştürk, 
ANAP döneminde işsizliğin yüzde 20'lere 
ulaştığını söylemiştir. Merak ettim, ken
dilerinin yayınladığı iki çalışma raporu 
içerisinde işsizlik hakkında ne yazmışlar... 
O konfederasyonun çalışma raporunda 
şöyle deniyor; «1977 yılında işsizlik yüz
de 20,3; 1978 yılında yüzde 20.5; 1979 
yılında yüzde 21,6.» Demek ki, Anavatan 
döneminde yüzde 20'lerde kaldıysa, bu 
5 yıllık dönemde yüzde 1.6'lık bir iyi
leştirme var demektir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın konuşmacı ne üzerinde ko
nuşuyor? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Efendim, dün SHP adına konuşanları din
lediniz mi bilmiyorum, onlar ne üzerin
de konuştuysa, ben de onun üzerinde ko
nuşmaya çalışıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Baştürık'ün konuşma tutanak
ları burada; konuyla ilgisi olmayan ko
nuşmalar. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, başka
larına cevap vermek mecburiyetinde de
ğilsiniz, siz devam edin. 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Dün 
2821 sayılı Yasa görüşülüyordu, o ko
nuşmalar dün görüşülen yasa içindi. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Diğer taraftan, yine Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonunda çalışırken SHP adına 
katılan arkadaş, Komisyon Başkanlığına, 
274 sayılı Yasanın aynen uygulanması 
için önerge vermişlerdir. Bu değerli mil
letvekili, kapatılan bir konfederasyonun 
yönetim kurulu üyesiydi. O konfederas
yonun çıkarmış olduğu faaliyet raporu
nun bir pasajını sizlere okumak stiyo-
rum. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Öztürk, sana haksızlık ediyorlar. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
274 ve 275 sayılı Yasalar için raporun 
18 inci sayfasında şöyle deniyor; yani 
şu anda yeniden gündeme konulması is
tenen yasalar hakkında. 

«işçiler, bu ortamda haklarını en iyi 
kullanan ve işçilere en yararlı çözüm yol
larını gösteren sendikaların devrimci sen
dikalar ve onların birleştiği DİSK ol
duğunu çok iyi bilmektedirler. Onun için 
de, akın akın bu saflara geçmektedirler; 
fakat, 274 sayılı Sendikalar Kanununun, 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun aksaklıklarına bölge 
çalışma müdürlüklerinin büyük bir bö
lümünün eklendikleri görüldükçe forma
lite, Türkiye sendikacılığının sağlıklı bir 
yapıya kavuşmasını önlemektedir. Bu 
çıkmazlardan kurtulmanın çareleri arasın
da en önemlisi, işçinin sendika seçme 
özgürlüğünün...» şeklinde devam etmek
tedir; yani o dönemde dahi, o konfe
derasyon 274 ve 275 sayılı yasaların gü
nün koşullarına cevap vermediğini be
lirtiyor. Yaklaşık onbir yıl sonra, o kon
federasyonun geçmişte başkanlığını ya
pan kişi ve arkadaşları, o yasanın yeni
den yürürlüğe girmesini belirtmektedir. 
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Değerli parlamenterler, 1982 Anayasa
sının ve ona bağlı olarak çıkartılan 2821 ve 
2822 sayılı Yasanın, bana göre o sözcüler 
tekniğini bilmemektedirler ve burada boş
luklarını belirtmişlerdir. Bir sistem eseri
dir; 2821 sayılı Yasanın amacından so
nucuna kadar ve 2822 sayılı Yasanın yine 
amacından sonucuna kadar, içinden bir 
maddeyi çektiğinizde, diğer maddelerle 
bağlantısı kopar yine merakla okudum; 
içinde gerçekten, SHP adına konuşan Baş-
türk'ün, şu konuşma metninde bir öneri 
göremedim ve merak ettim... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Top
tan değişmesi lazım da, ondan önermi-
yor. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Toptan değiştirecek öneri de gelebilirdi; 
o da yok. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ge
lir, gelir. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Esasında, bu iki kitap içerisinde okuna
cak çok şeyler var burada ve zabıtlara 
geçmesinde büyük yarar var. 

SHP'nin grup sözcülüğünü yapan Sa
yın Işıkların, 1977 yılında 21 - 25 Martta 
Moskova'da yaptığı konuşmanın, arka
sından Bulgaristan'da 4 nisanda yaptığı 
konuşmanın gerçekten ibretle okunması 
gerekir. Konuşma metni, toplusözleşme 
müessesesine ters düşmektedir; ama o de
ğerli milletvekili, buraya gelip ILO'ya sı
ğınmakta, Batı ülkelerine sığınmakta; ne
den o kardeş seçtiği ülkelerdeki sistemi 
savunmamaktadır? (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve tabiî ar
kasından şunu sormak gerekir; 1 Mayıs 
1979 tarihinde Sayın Abdullah Baştürk' 
ün... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, ne alakası var? 
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ERDAL KALKAN (Edirne) — Ne 
konuşuyor Sayın Başkan? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
2822 sayılı Yasanın dün görüşülmesi sı
rasında Anavatan Partisi itham edilmiş
tir; şimdi burada Anavatan Partisi Gru
bu adına konuşuyorum. Savunma hak
kımız var. Tutanaklarda var; 1 Mayısın 
yeniden işçi bayramı olması isteniliyor, 
onun içinde bahsediliyor. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Ta
biî, tabiî. Olmamalı mı?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Ve ben de diyorum ki, o 1 Mayıstan... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Eski
den siz de katılıyordunuz, beraber kol-
kola idik. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Değil efendim, o başka bir ibrahim öz-
türk'tür. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, Sayın Çiftçi... 

NECCAR TüRKCAN (izmir) — Onu 
söyle, mesele bitsin. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Maraşlı, başka bir ibrahim öztürk'tür. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bera
berdik, kolkola idik... 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen... 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sı

nıf değişikliği bu; doğru; bravo! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt

fen... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 

Yine, bu DlSK'in 7 nci Genel Kurulun
dan bir çalışma raporu; sayfa 216: 

«Olağan Yönetim Kurulu toplantımız
dan sonra gerçekleştirilen en önemli ey
lem, hiç şüphe yok ki 1 Mayıs 1979 ol
muştur. DİSK, 1 Mayıs çalışmalarına 
yasal boşlukları yaparak başlamıştır. 
26.3.1979 tarihinde istanbul Valiliğine 
yapılan başvuru, Valiliğin, 20 Mart 1979 
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tarihli yazısı ile, toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapılacak alanların yeniden dü
zenlendiğini ve bu alanlar arasında 1 
Mayıs alanının bulunmadığını belirten ya
zısı ile yanıtlamıştır.» 

Değerli parlamenterler, düşünün, bir 
vilayetin valisi ve o günkü yönetim de, 
yanılmıyorsam, CHP iktidarıdır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bera
berdik o zaman değil mi? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Kanıtlayamazsınız; yoktum ve olmam da 
bu tür düşünceyle. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hayret! 
Hayret bir şey. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
«1 Mayıs Meydanı» diye talep ediliyor; 
bu isim, Taksim Meydanına verilen isim
dir, aşağıda metni okuduğunuzda. Araş
tırıyorsunuz, bir yerin isminin değiştiril
mesi yeni bir ad verilmesi ya belediye 
encümenine aittir veya parlamentoya ait
tir. Ve arkasından devam ediyor, diyor 
ki, «DİSK, 1 Mayıs 1979'u, yalnızca İs
tanbul'da ve 1 Mayıs Alanında kutla
yacaktır. DİSK, Türkiye'de başka hiçbir 
yerde 1 Mayıs kutlaması yapmayacak ve 
iDlSK'in üyeleri 1 Mayıs Alanında kutla
ma yapacaklardır.» 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ge
ne kutlanacaktır, merak etmeyin. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
12 Eylül öncesinde burada Senato ve 
Millet Meclisi vardı; bunları atlayarak, 
bunlara gerek duymadan, herkes iste
diği bir sokağa ad, istediği meydana bir 
isim korsa, bu bir kargaşadır, bu bir 
terördür, bu bir teröre imkân sağlamadır. 
Arkasından devam ediyor; yine kurulu
şun iç sorunu, bu mitinge katılmayan üç 
tane sendika ihraç ediliyor. Bu da o döne
min demokratik zihniyet anlayışının bir 
delilidir. Yani, katılacaksın, katılmazsan 
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ihraç edilirsin... Bunlar tutanaklarda var
dır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kaçın
cı madde bu Sayın öztürk? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Bunlar var burada efendim, raporda var. 

1 Mayıs talebine karşı ve arkasından... 
Bu konuya fazla girmek istemiyorum. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Amma girmedin ha?!. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Kitabın girişindeki şu şiirimsi yazıyı oku
yup, bu konuyu kapatmak istiyorum... 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Zaten, tasarı üzerinde söyleyecek bir şe
yin yok. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
«Şanlı 15-16 Haziran direnişinin 10 un
cu yılında Türkiye işçi sınıfının 1870' 
lerden süzülerek gelen, 1920'lere daha 
üst düzeye ulaşan, 1960larda yeni bo
yutlar kazanan mücadelesinin uzantısın
da 1 Mayıslara, DGM direnişlerine, 20 
Mart faşizme ihtar eylemine, tarih di
renişinde üretimden gelen gücümüzü so-
mutladığımız eylemlerde, grevlerde, dire
nişlerde, işgallerde pekişen bilincimizle, 
sömürü ve baskıya karşı verdiğimiz 
sınıf mücadelesi ortamında bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesin
de hayatlarını yitiren sınıfımızın yi
ğit militanlarının anısıdır» diyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ve arkasından, ço
ğunluğu parlamenter düzen içerisinde işçi 
haklarını, 2821 sayılı Yasanın ve 2822 
sayılı Yasanın Batılı anlamda olmasını 
istiyorlar. Daha arkasından da örnekler 
verip, polisin, Amerika Birleşik Devlet
lerinde, Başkam koruyan kişinin greve git
me hakkının olduğunu belirtiyorlar. 

Biraz da, özlemi duyulan yerlere ba
kalım, orada grev hakkı var mı? Arkasın
dan, yine konuşmasında, SHP ile Doğru 
Yolcuların Anayasayı ve diğer yasaları 
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değiştirmek için toplantı yaptıklarını söy
lüyorlar. Bu iki parti de 12 Eylül önce
sindeki partilerin devamı ve mirasçısı ol
duklarını söylüyorlar. Bu raporun içerisi; 
bu iki partiye karşı da «Faşizm» sözcük
leriyle doludur. Ya, Sayın Baştürk ve 
Işıklar değişmiştir veya bu partiler 12 
Eylül sonrasında değişmiştir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz fa
şizme karşı mısınız? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Komünizme de karşıyım. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Biz de 
öyle. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Bilemiyorum, burada hiç görmedim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Eskiden 
beri mi? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Eskiden de. 

Değerli arkadaşlar, 2822 sayılı Ya
sanın değişik konularına geldik. Sayın 
Selvi, değişen maddeleri yeterli bulma
dılar. Doğru Yol Partisi sözcüleri «Az 
da olsa, bardağın içerisinde biraz su var» 
dediler. Biz de, bu değişen yasaların gü
nün koşularına göre dört dörtlük oldu
ğunu iddia etmiyoruz. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — O 
zaman, dört dörtlük yapalım. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Zaman içerisinde; çoğulcu parlamenter 
düzene inandığınız sürece, üçlü sistemi, 
İLO'nun kabul ettiği o three partiyi be
nimsediğiniz sürece... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İSMAİL HAKKI ÖNAL (istanbul) — 
İzin verildikçe... 

ABDULLAH BAŞTÜRK (istanbul) — 
Halit Narin'ler müsaade ettiği sürece. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Herkes ne güzel ko
nuşuyor, bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Lütfen, Sayın Taşçıoğlu... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bu genel açıklama
nın ışığı altında, 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
özetle şu değişikliklerini gündeme getir
mişizdir: 

Birincisi, yetkili sendikanın varlığı ha
linde bir toplu iş sözleşmesinin teşmil 
edilemeyeceği hususu açıklanarak, toplu 
iş sözleşmesi sistemine uygun bir du
rum sağlanmıştır. Saym Selvi bu 
konuda, bildiğim kadarıyla «aidat ne 
olacak?» dediler. Burada yetki ve taraf 
sendika olmadığı için, aidat konusu 
ancak noter marifetiyle, üye olan 
kişilerden kesildiğinden, aidat kesilme
yecektir, 

İkincisi, 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunda yapılan değişikliklerle, üyelik fi
şinin bir örneğinin işyerine gönderilmesi 
zorunluluğunun kaldırılmasına karşılık, 
yetki tespitinde sağlıklı bir sonuca varı
labilmesi için, tespit talebinden sonra üye
lik fişlerinin topluca işyerine gönderilme
si zorunluluğu getirilmş, işverenin tirazı-
na dayanak yapabilmesi ve sağlıklı bir 
sonuca varılması amaçlanmıştır. Dolayı
sıyla bu da, kişinin, daha yetki almadan 
sendikaya üye olmasında işten çıkartıl
masını önleme bakımından bir yeniliktir. 

Üçüncüsü, işletme toplu iş sözleşme
leri için itirazın hangi iş mahkemesine ya
pılacağına da açıklık getirilmştir - ki, da
ha evvel bu da muvazaa konusu idi -
dolayısıyla bu da açıklanmıştır. 

Dördüncüsü, işyerinde çalışma barışı
nın bir an önce sağlanması amacıyla ara
bulucu tayinine ait 30 ve 60 günlük sü
relerin dolması beklenmeden, arabulucu
luk işlemlerine başlanması imkânı geti
rilmiştir. 
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Beşincisi, grev ve lokavt uygulamasın
da işyeri civarında topluluk teşkil etme 
yasağı kaldırılarak, işçi sendikalarına ve 
işçilere kolaylık sağlanmıştır. 

Altıncısı, grev gözcülerinin bariıima-
larmı sağlayacak vasıtaların belirlenmesi 
imkânı getirilmiştir. 

Yedincisi, Yüksek Hakem Kurulunun 
kuruluş tarzı değiştirilerek, bu konuda
ki sendika şikâyetlerine son verilmiştir. 

Sekizincisi, grev sırasında işyerinde 
işçi çalıştırılması halinde uygulanacak pa
ra cezaları artırılarak, bu konudaki suiis
timallerin önlenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, toparla
yınız efendim. 

ÎBRAHÎM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Dokuzuncusu, olağanüstü hal ve sıkıyö
netim halindeki, grev ve lokavt yasala
rıyla ilgili 31 inci maddenin ikinci fıkra
sıyla, 32 nci maddenin birinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılarak, bu konudaki yan
lış yorumlara son verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çalışma hayatı 
ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuat, 
dinamik bir yapıya sahiptir. Sistemin esa
sı zedelenmeden, aksayan hususları var
sa, zaman içinde düzenlemeler yapılabi
lir; ancak, çalışma hayatî, işçi - işveren -
hükümet üçlüsünün yapıcı ve olumlu di-
yaloğuyla yönlendirilebilir. Bu sebeple 
yapılması düşünülen düzenlemelerle, ta
rafların görüşlerinin alınmasına özel iti
na gösterilmiştir. Çalışanların haklarını 
düzenleyen toplu pazarlık sisteminin ser
bestçe ve karşılıklı iyiniyet ölçüleri dahi
linde, en demokratik bir sistem olduğu 
hususuna yürekten inanıyor ve Bakanlı
ğın bu konudaki çalışmalarını destekliyo
ruz. 

Tasarıyı, değerli görüş ve katkılarını
za sunar, topluma hayırlı olması dileğiyle 
hepinizi selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fehmi Işıklar, buyurun efen

dim. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 

Başkan... 

BAŞKAN — Efendim söz sırası za-
tıâlinizin, buyurun. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Efen
dim, sataşma nedeniyle... 

BAŞKAN — Efendim buyurun, bu 
arada da tabiatıyla konuşmanızda cevap 
verirsiniz. 

M. CEVDET SELVÎ (Eskişehir) — 
Canım, sen de çıkar 38 dakika konuşur
sun. 

BAŞKAN — Herkese aynı süreyi tat
bik ediyoruz Sayın Selvi, hiç endişe et
meyin. 

FEHMÎ IŞIKLAR (Bursa) — Sataş
maya kürsüden cevap verirsem, konuş
ma süreme dahil olacak, zamanım azala
cak efendim; onun için söyledim. 

BAŞKAN — ikisini bir arada bağ
daştırırsınız efendim. Sizin belagatınıza 
güveniyoruz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa )— Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Öz-
türk'ü önceden tanırım; Hava - tş Sen
dikasının Başkanıydı, hatta bir kongresi
ne beni çağırdı; DÎSK Genel Sekreteri 
olarak konuşma yapmıştım, kendisi de 
çok coşkuyla alkışlamıştı. 

Moskova'da bir konuşma yaptım, sen
dikal örgütler yöneticileri, devlet adam
ları, siyasî parti yöneticileri çeşitli mer
kezlerde konuşma yapar; Washington'da 
da yaptım, Londra'da da yaptım. Mos
kova'da yaptığım konuşma hakkında da
va açıldı, beraatla sonuçlandı; beraatla 
sonuçlanan bir konunun, yeniden parla
mentoda suçlama konusu yapılması ya
dırganacak bir durumdur. 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Suçlama yapmadım, açıklama getirdim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Pe
ki, efendim beraat ettiğimi bilin öyleyse. 

Değerli milletvekilleri, 1958 yılında, 
tornacı olarak Kırıkkale'de işbaşı yap
mıştım, daha o zaman sendikaya üye ol
dum sendikacılıkla o zaman tanıştım. O 
zaman aidatlar kesilmez, makbuz kar
şılığında elden toplanırdı ve genellikle 
sendikacıların deyimiyle, portakal sandı
ğı üzerinde sendikacılık yapılırdı. Sendi
kalar 1963 yılına kadar yoğun mücade
le verdi; 1963 yılında 274 ve 275 sayılı 
Sendikalar Yasasıyla, Toplu Sözleşme ve 
Grev Yasası kabul edildikten sonra, sen
dikal hareket yeni bir döneme girdi O 
güne kadar, sendikalar toplu sözleşme 
yapıt} asını bilmiyorlardı; yeteri kadar uz
manları yok, hukukçuları yok, ekonomist
leri yok, el yordamıyla, «toplusözleşme 
nas:l yapılır» ı bulmaya çalışıyorlardı 
ve özveriyle çalışa çalışa, gecelerini gün-
dünlerine kata kata önemli yol aldılar; 
yavaş yavaş, sendikaları kımımsallaştır-
dıiar, uzman'iaştılar ve o donem amıoısa-
nursa, işçilerin reel ücretleri, sosyal hak
ları önemli ölçüde yol aldı, işçilerin çalış
ma ve yaşama koşulları iyileşmeye başla
dı. İşçi sınıfının içinde bulunmadığı bir
takım kargaşa medeniyle 12 Mart 'ara re
jimi ıgeldıi ve lilfc budama işçi haklarıyla 
ilgili oldu; «çalışanlar» sözcüğü «.işçiler» 
olarak değiştirilerek, sendikal hak ve öz
gürlüklere kavuşanların sayısı daraltıldı. 

,1970'li yıllılarda, giderek, işçilerin ça
lışma ve yaşama koşulları iyileşmeye de
vam etti; ne zaman dünyada petrol buına-
lımıyla 'birilikte bunalım, ekonomik bu
nalım yaşanmaya başladı, o zaman işçi
lerin sendikal hak ve özgürlükleriıne sal
dırıldı, 1961 Anayasası lüks sayılmaya 
başlandı ve işverenler yoğum ideolojik sal-
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dırıya geçtiler; işçi hıaklarıına yönelik ola
rak. 1979-1980 yıll'arındıa işçiler kemdi 'hak 
ve çıkarlarını korumak için greve baş
vurmak zorunda kaldıklarında, bu grev
ler, ideolojik grevler olanak suçlandı; yo
ğun bir kampanya açıldı ve asgarî ücret 
düzeyinde çalışan tekstil işçilerinim, -as 
garî ücret düzeyi diyorum- grevi, işveren
ler tarafımdan ideolojik grev olarak suç
landı. 

12 Eylül oldu; (Bir başka konuşmam
da kısaca 'değinmiştim 12 Eylülüm şart
larıma, yeri burası değil, ileride bu konu
yu zaman zaman gündeme getireceğiz) 12 
Eylül olunca, yapılan iıllk iş, .sendikal hak 
ve özgürlükleri, sendikal çalışmaları askı
ya almak oldu. Sendikallar, eğitim amaçlı 
toplantılar yapsa dahi, polis gözetiminde, 
sıkıyönetim izniyle yapılmaya başlanıldı. 
Sendikalar kapatıldı, işçilerin, «İdeolojik 
grevdir» diye suçlanan grevlerii durdurul
du. «Bizde işçilerim talebini karşılayacak 
güç yok, takat yok. Sendikalar aşırı ta
leplerle geliyorlar» diyen Tekstil İşveren
leri Sendikası, 12 Eylül darbesinden son
ra Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vak
fına 100 mlilyon lira bağışta bulundu. İş
çiler, asgarî ücretini artırmak için greve 
başvurduğumda, «İdeolojik grevdir» diye 
suçlayan İşveren Sendikaları, askerî reji
me yaranmak, çalışma yaşamı ile ilgili 
yasaları belirlemek, biçimlendirmek ve on
ları etkilemek içim Silahlı Kuvvetleri Güç
lendirme Vakfıma 100 milyom lira bağışta 
bulundular; o güçsüz işverenlerimiz. 

O dönemim müzakerelerini biz gazete
lerden izlemeye çalıştık. O dönemin mü
zakerelerinde, olası her olay, ya da ol
muş basit bir olay, geneli ilgilendiren olay 
olarak değerlendirildi ve işçi haklarımı 
sınırlamada kullanılmaya çalışıldı. 

Geçenlerde Sayım Çalışma Bakanı, -ki 
çok deneyimlidir, üslubunda çok saygılı-
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yum; bu tasarılar komisyonda görüşülür
ken; basına yansıdığı kadarıyla, yanlış 
yazılmışsa ya da 'ben yanlış anlaımışsaım 
özür dilerim- «Grev çadırlarında silah 
vardı, ziyaret ettiğimde görmüştüm» de
mişler. Hangi grev çadırımda silah vardı? 
Bu, koca bir işçi kitlesini ne kadar etki
ler ya da ilgilendirir? Bıir grev çadırın
da kasıtlı ve maksatlı insanlıar silah bu-
lundurmuşsa, bu, 2-3 milyon işçinin hak-
lariinı sınırlamada nasıl gerekçe olarak 
kullanılabilir; bunu anlayamadım. 

IŞİımdi, Zonguldak maden işçilerinin 
grev hakkı yok; getirilen değişiklikte ge
ne yok. Zonguldak maden işçileri hiç 
grev yapmadı; neden yok?.. Banka - İş 
kolunda çok az grev oldu; Banka - İş ko
lunda şimdi neden grev yok? Petrol - iş 
kolunda da öyle sanıldığı kadar grev ol
madı; peki Petrol - İş kolunda şimdi ne
den grev yok? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Herkes halinden memnun da on
dan. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Her
kes memnun... Bana göre, sermaye çok 
memnun. 

Ben, Anavatanın bir yanını çok beğe
niyorum, - diğer maddelerde sırası geldi
ğinde ortaya koymaya çalışacağım - Ana
vatan çok kararlı. «Ben, işverenden ve 
patrondan yanayım. Bütün düzenlemeleri 
ona göre yaparım» diyor. Bu anlamdaki 
tavrı ve kararlılığı çok sevindirici; hiç 
olmazsa herkes rengini, tavrını belli edi
yor ve bunun da işçiler farkında; yavaş 
yavaş farkına varmaya başladı. Dikkat 
edilirse, bakanlar Anadoluya gittiğinde, 
artık tepkilerle karşılaşıyor; işçiler artık 
eskisi gibi suskun değil. Gerçi sayın Ba
kanım, bir süre, onu «kancıklık» olarak 
suçladı; ama, değil; insanlar haksızlığa 
tepki gösterir, onu öyle «Kancıklık» diye 
suçlamamak gerekir. 
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Şimdiki taslağa bakıldığında, gene di
şe dokunur bir şey yok. Gerçi, ibrahim 
Öztürk arkadaşımız eski bir sendikacı... 
Ağaca balta vurdukça su gelirmiş, yaş ge
lirmiş. Ağaca, «Niye ağlıyorsun?» demiş
ler, «Baltanın sapı benden de onun için 
ağlıyorum» demiş. (SHP sıralarından al
kışlar). 

Şimdi, Sayın Öztürk bir sendikacı ola
rak diyor ki, «78 ülkeden geriyiz, 76 ül
keden ileriyiz», Bu, çok övünülecek bir 
şey değil. Bu, ülke için, bu, Türkiye için 
çok övünülecek bir şey değil. Bu, işçileri
miz için, Parlamentomuz için övünülecek 
'bir şey değil. Neden 78 ülkeden geriyiz?.. 
Bunu açık seçik düşünüp, çözümlerini 
bulmalıyız. Bizim iktidarımıza mensup 
bakanlar, bizim parlamentomuza mensup 
milletvekilleri ve bizim sendikacılarımız 
yurt dışına gittikleri zaman, alnı açık, 
göğsünü gere gere, «(Bizim ülkemiz Avru
pa Topluluğu içerisinde yer almış, çağdaş 
uygarlık düzeyine hızla ulaşıyor ve o 
standartları benimsemiş» diyebilmeliyiz, 

'diyebilmelidirler. Biz bunu istiyoruz ve 
biz bunun adına gerçek yurtseverlik diyo
ruz. 

Değerli arkadaşlar, dün önergeler ver
dik; yetki konusunda - Sayın Öztürk ar
kadaşım kaçırmış - referandum önerimiz 
vardı, bugün gene önereceğiz. Yani, 1980 
öncesi biz referandumu savunduysak, bu
gün gene savunuyoruz. Neden?.. Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin programında 
da «işçiler özgürce sendikalarını seçebil
sinler ve referandum yolu seçenek olarak 
seçilsin» diyor. 

Biz 1 Mayısı kutladık; burada çok ra
hat söyleyebiliriz de, yeri değil diye söy-
lemiyordum. Çünkü, biz bunlan askerî 
mahkemede de söyleyebildik. Yaptığımızı 
hiç gizlemedik, hiç yaptığımızdan utan
madık; çünkü, yaptığımızda utanılacak 
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bir şey yoktu. Almanya'da 1 Mayıs kut
lanıyor, zamanın Başbakanı Helmut Ssh-
midt gidiyor ve işçilerin 1 Mayısını kut
layan konuşma yapıyor. Roma'da Papa 
kalkıyor, işçilerin 1 Mayısını kutlayan 
mesaj yayınlıyor. 

Şimdi, o günün koşullarında valiye ya
zı yazılmış, devletin makamından izin is
tenmiş, «Ben 1 Mayısı kutlamak istiyo
rum» denmiş. Devletin valisi izin vermiş; 
bu ölçüler içerisinde, İçişleri Bakanlığı
nın, Başbakanlığın, Hükümetin, devletin 
bütün organlarının gözünün önünde kut
lanmış. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
1979'da... 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Evet 
1979'da... Vali yanlış bir alan vermiş, be
nim itiraz hakkım var; valinin dediği de
dik, çaldığı düdük değil tabiî. Bu ülkede 
başka güçler de var. 

İSMAİL HAKKI ÖNAL (istanbul) 
— Adalet, adalet; onu söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, karşılıklı 
konuşmaya imkân vermeyelim efendim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Siz 
diyorsunuz ki, o dönem parlamento var
dı, isimleri o değiştirirdi... O temennidir; 
burası 1 Mayıs alanı olsun. Niye?.. 37 in
sanımız öldü de onun için. O temenni 
Parlamentonun görevine tecavüz değildi; 
ama bilin ki, o parlamentoyu feshettiler; 
o parlamentoya siz sahip çıkmadınız. 
Onun yerine, haksız yere mirasa konul
du. O Parlamentoya sahip çıkan bir ko
nuşmanızı bugüne kadar duymadık. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Her gün 37 kişi ölsün 
diye devam etmesi mi lazımdı? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ha
yır efendim, ne ilgisi var? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Her gün 20 kişi ölü
yordu ama. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, bir konu, 
buradaki milletvekillerinin hepsini ilgilen
dirir. 1960 ihtilalinden sonra partiler ka
patıldı, yeni partiler doğdu. Yine, 1983'te 
yeni partiler kuruldu; herkes, kurulan im
kânlar içerisinde buraya geldi. Bu itibar
la, ben de dahil, hiçbir milletvekili bura
ya gecekondu olarak gelmedi; bunu bu 
şekilde düzeltirim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Özür 
dilerim efendim, «gecekondu» demedim. 

BAŞKAN — «Mirasına kondunuz» 
dediniz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ben 
de kondum efendim. Ben diyorum ki, o 
parlamentoya yeteri kadar sahip çıkılma-
dı; sahip çıkılmadığını söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, şimdi, sü
reniz doldu. Ben, sataşma konusunu da 
nazarı itibara aldım; toparlamanızı rica 
edeceğim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Mad
deler üzerinde zaten konuşulacaktır. Ben, 
Sayın Başkanın sıkıntıya düşmesini ve to
leransını istismar etmek istemem. 

Bu yasa değişikliği çağdaş ölçülere uy
gun değildir. Bu yasa değişikliğiyle işçi
lerin sorunları çözülmeyecektir, işçiler 
yoksullaşmaya devam edecektir; sendika
larımızın tepkileri sürecektir ve Parla
mentonun gündemini bu yasa değişikli
ğinden sonra da, çalışma yaşamıyla ilgili 
yasa değişiklikleri meşgul edecektir. 

Ben sözlerimi, hepinize saygılar suna
rak bitirmek istiyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Işıklar. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Baş-
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kan, değerli ımıiiletvetoilıleri; 2822 sayılı 
Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu hakkında Hükümetin getirmiş ol
duğu tasarının tümü üzerimdeki müza
kerelerde Komisyon adına söz 'almış bu
lunuyorum. 

Dün görüştüğümüz 2821 ve bugün gö
rüşmeye başladığımız 2822 sayılı Kanun
larda değişiklikler getiren Hükümet 'tasa
rıları, Hükümet tarafından -İlgili kesim-
leriin de görüşleri alınmak suretiyle- ha
zırlanmış ve komisyonumuza bir müddet 
evvel getirilmişti. Komisyonumuzda da 
müzakereler esnasında kanun tasarıları 
olgunlaştırılırken, yine, Hükümetin yap-
<tıgt gibi, tasarıları.ilgilendiren kesimlerin; 
gerek Türk-tş'ıin, gerek Türkiye İşveren
ler Sendikasının da görüşlerine komisyo
numuzda önem verdik ve onların görüş
leri ışığında bazı tadilatlar da yaptık. De
ğerli muhalefet üyelerinin de görüşlerini 
dikkate aldık; her ne kadar, toplantıla
rın bir kısmında komisyonu terk etmiş 
olmalarına rağmen... 

İçtüzüğümüze ve Anayasamıza göre, 
nihaî karar mercii Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Burada da değerli konuşmacı
ların konuşmıaiları ve verecekleri önerge
leri Yüce Heyetiniz nazarı dikkate alırsa, 
kanun tasarısı daha da olgunlaşacaktır. 

Burada, yapılan değisikliklerin en iyi
si olduğumu iddia etmek mümkün değil 
-Benden evvelki Anavatan Grubu adına 
konuşan arkadaşımızın ifadesi paralelim
de- ama bir adım atılmıştır. Yani, bu 
tasarılar, bu kanunlar değişmez, değiştiri
lemez imajı ortadan kaldırılmış, bir adıım 
atılmıştır ve yapılan değişiklikler, kesim
lerin lehlerine değişiklikleridir. Muhalefe
tin, sanki yapılan değişikliklerle sendikal 
hak ve özgürlükler daha geriye gitmiştir 
imajı vermesi yanlıştır. Şunu ısöyleyebi-
iliırlerdi; «Yapılan değişiklikıler yeterli de

ğil, dama fazla olması gerekir» diyebilir
lerdi. Tabiî, istemenin sınırı yoktur; ama, 
faturası kendisine çıkacak olan Hüküme
tin, «vermemin sınırı vardır» prensibiyle 
(ihtiyatlı davranması gerekiyordu. 

Dün ve bugün, konuşmacı arkadaşla
rın konuşmalarını dikkatli bir sekilide 
dinlediğimizde, arkadaşlarımızım kamun 
'tasarısından ziyade, repertuvartlarındaki 
konuşmıalları yapmaları dikkati çekmiştir; 
kanun tasarısının olgunlaşmasına katkıla
rı olacak önerileri maalesef alamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmacılar, 
gruplar adıma yapılan konuşmalarda ve 
Sayın Balkan da az sonra yapacağı ko
nuşmada 'getirtilen değişiklikleri 'belirte
ceklerdir. Dünkü konuşmalarda ve bugün
kü konuşmalarda, özellikle ILO ile ilgili 
ifadeler dikkatimi çektiği için, ben, ka
nunla getirilen değişikliklerden ziyade, 
ILO hakkında Yüce Heyetinize kısa, za
manımızı almamaya çalışarak bilgi ver
mek suretiyle ILO sözleşmeleriyle ilgili, 
özellikle muhalefetim ifadelerimin do'ğru 
veya yanlış oilduğunu takdirlerimize sun
mak ve ide zabıtlam geçmesini sağlamak 
amacıyla ısöz almış bulunuyoruım. 

Muhalefet üyeleri, ILO sözleşmelerin
den bahsediyor ve getirdiği hakları ifade 
ettikten sonra, «Ya bunları burada uygu
layacaksınız ya da ILO'dam çekileceksi
niz» şeklimde ifadeler kullandılar. Aslın
da, bunun böyle olmadığını benden çok 
daha (iyi bilmelerine rağmen, biraz da 
politika yaparak bu ifadeleri 'kul
landılar. Ben ILO ile ilgili bilgiler 
verirken, bu ifadelerimin yanlış olduğumu, 
bir [mükellefiyet getirmediğini izaih etme
ye çalışacağım. 

(ILO) Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
1919 yılımda kurulmuştur. «Bütün dünya
da, daha iyi yaşama ve çalışma barışını 
yerleştirmek» şelklimde gayesini özetlemek 
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mümkündür. 155 devlet üyedir, ülkemiz 
1932 yılında' Birleşmiş Milletler Cemiye
tine katılmasıyla .birilikte buraya da üye 
olmuştur. 1946 yılına kadar Birieşımıiş 
Milletlerin bünyesinde faaliyet gösteren 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı, bu tarih
ten sonra Birleşmiş Milletlerin bir ihti
sas organı haline gelmliştir; merkezi Ce
nevre'dir. 

Faaliyetlerinıin ağırlık merkezini; te
mel insan takları, asgarî ücret, çalışma 
koşulları, endüstriyel İlişkiler, istihdam po
litikası, uluslararası sosyal güvenlik, iş 
güvenliği, işçi sağlığı gibi konuları esas 
alan, uluslararası sosyal standartlarının 
yeni uluslararası çalışma sözleşmeleri ve 
tavsiyelerinin yapılması ve bunların de-
netlenmesıiı teşkili eder. Sözleşmeler, onay
lanan ülkeler açısından 'bağlayıcı bir ni
telik taşımaktadır. Tavsiyelerin, yaptırım 
gücü olmamakla 'birlikte, miiî mevzuat-
«larım hazıdanmasında yol gösterici, geliş-
tliırioi esaslar ihtiva etmektedir. 

ILO'nun kurulları vardır; ben fazla 
teferruatınla girmek istemiyorum; ama 
Yüce Heyetinizden müteakiben daha te
ferruatlı bilgi arzu ediliirse, vermeye ha
zır olduğumuzu ifade ederim. 

Değerli milletvekilleri, ILO'nun or
ganlarından en önemlisi, Uluslararası 
Çalışma Konferansıdır ve yılda bir sefer 
haziran ayı içerisinde toplanır. Anavatan 
Partisi Grubu sözcüsü arkadaşımız, ILO' 
nun sözleşme sayıları hakkında bilgiler 
verd'u ben biraz daha sarih ve kısa bil
gi vereceğim. 

ILO Anayasasını dünyada 155 ülke 
imzalamıştır ve ILO'nun üyesi olmuşlar
dır. ILO, şu ana kadar çalışma konfe
ranslarında 166 tane sözleşme ve 173 ta
ne tavsiye karan almış. Bu 166 sözleşme 
ve 173 tavsiye kararının hepsini, ülkele
rin mutlaka kabul etme zorunlulukları 

söz konusu değildir. Örnek vermek gere
kirse; müşahhas, hepinizin dikkatini çe
kecek ülkelerden örnekler vermeye çalı
şacağım. Mesela; Amerika Birleşik Dev
letleri 7 tane, Bahreyn 4, Sovyetler Bir
liği AA, İsviçre 45, Japonya 39, Çin 14, 
Kanada 26, Türkiye 28 sözleşme imza
lamıştır. Burada, bu sözleşmelerin ulus
lararası çalışma konferanslarında kabul 
edildikten itibaren, bir yıl içerisinde, ül
kelerin millî mevzuatları doğrultusunda, 
yasama meclislerince onanması söz konu
sudur. Herhangi bir yeni sözleşme kabul 
edildiği takdirde, ülkeler, bir yıl içerisin
de bunu yasama meclislerine sunarlar. 
Bu bilgi olarak sunmak, kalbul etmek an
lamında değildir; ancak, kanunlaştığı 
takdirde bir mükellefiyet söz konusudur. 
Türkiye'nin bu şekilde onayarak ka-
nunlaştıırdığı 28 tane - örneğin, Amerika' 
nın 7 tane - sözleşme vardır; ülkeler, 
mutlaka her sözleşmeyi onaylamak zo
runda değildirler. Yalnız ILO, onaylan
mış sözleşmenin mükellefiyetlerini takip 
eder ve gerekirse, ilgili ülkeye zorlaya
rak yaptırmaya çalışır. 

Bu konuda birkaç müşahhas örnek 
vermek istiyorum : Mesela, 14 numaralı, 
Türkiye'nin de imzaladığı haftalık ve 
günlük çalışma sürelerini düzenleyen bir 
sözleşme vardır; Japonya bunu millî şart
larına uygun görmediği için imzalama
mıştır ve araştırdığımızda şöyle bir bilgi 
aldık : Japon ailesinde, aile reisi erkek, 
eve ne kadar geç gelirse, evindeki itibar 
o kadar yüksek oluyor; ama tabiî zama
nını barda, pavyonda geçirecek şekilde 
değil, işte geçirmek kaydı şartıyla ve bu 
sözleşmeyi, Uluslararası Çalışma Örgütü 
kabul etmiş olmasına rağmen* Japon Par
lamentosu, Japon erkeğinin ailesindeki 
itibarının düşmesini millî şartlarına uygun 
görmemiş, bu nedenle kabul etmemiş. 
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Yine. aynı sözleşmeyi, İngiltere, Ameri
ka, Avusturya kabul etmemiş; başka ör
nekle i- de verebilmek mümkün. 

Mesela, bir başka sözleşme, 45 sayılı 
her nevi maden ocaklarında ve yeraltı 
işlerinde kadın işçilerin çalıştırılmaması 
hakkındaki sözleşmedir. Tabiî, bu sözleş
meleri imzalamayan daha onlarca ülke 
olmasına rağmen, en gelişmiş, en zengin, 
kültür seviyesi en yüksek, yani en'leri 
çok olan ülkelerden örnek vermek sure
tiyle, mukayese yapmanızı sağlamaya ça
lışıyorum. Bu sözleşmeyi de, Norveç, 
Amerika, İsveç, Kanada imzalamamış, 
Türkiye imzalamış. 

Başka bir iki örnek daha vereceğim; 
zamanınızı almamaya çalışıyorum. 

118 sayılı Sosyal Güvenlikte Eşit 
Muamele Yapılması Hakkındaki Sözleş
me. Türkiye, bu Sözleşmeyi de imzala
mış ve uygulanıyor. Kimler imzalama
mış? isviçre, İngiltere, Amerika, Kanada 
ve Japonya imzalamamış. 

Başka bir örnek daha : 111 Sayılı İş 
ve Meslek Ayırımı Hakkındaki Sözleş
medir. Türkiye imzalamış; îrlanda, Ja
ponya, Lüksemburg, İngiltere ve Ameri
ka imzalamamış. 

Bir örnek daha; çok önemli bir ör
nek. Çünkü, 87 Sayılı Teşkilatlanma Hür
riyeti ve Bu Hürriyetin Korunması Hak
kındaki Sözleşme üzerinde, muhalefet 
partilerine mensup konuşmacıların, «Tür
kiye imzalamadı» şeklinde ifadeleri ol
muştur. Türkiye bunu, millî şartlarına 
uygun görmemiş ve imzalamamıştır. Bun
dan çok daha önemli olan, 98 sayılı Teş
kilatlanma ve Toplu Pazarlık Hakkı Ku
rallarına Uyulması Hakkında Sözleşme 
vardır; Türkiye bunu imzalamıştır. Bu
na mukabil, imzalamayan çok sayıda ül
ke olmakla birlikte, bunlardan bazılarını 

belirtiyorum : Amerika, isviçre, Hollan
da, Meksika, Kanada imzalamamış. 

Değerli milletvekilleri, ifade etmek 
istediğim şu : ILO ile ilgili 166 tane söz
leşmenin hepsinin ülkeler tarafından 
mutlaka imzalanması, onaylanması ve uy
gulanması mükellefiyeti söz konusu de
ğildir; ancak, bu sözleşmeler, ülkelerin 
yasama meclislerinde kanunlaştığı tak
dirde. ILO, bunların takipçisi olmakta
dır. Bu sözleşmeler, eğer ülkelerin yasa
ma meclislerinde onaylanmamış, kanun-
laşmamışsa, ILO, Amerika'ya bir şey 
yapmadığı, İsviçre'ye bir şey yapmadığı, 
İngiltere'ye bir şey yapmadığı gibi, Tür
kiye'ye de bir şey yapamaz. Türkiye, 87 
say ıh sözleşmeyi imzalamadığı için de ka
ra listeye falan alınamaz. 

Değerli milletvekilleri, burada en 
önemli olay - imzalanan sözleşmelerin 
ILO tarafından takip edildiğini ifade et
tim - imzalanmış sözleşmelerden geri adım 
atılması halinde ILO olayın üzerine şid
detle gitmektedir. 1982 yılından itibaren 
çıkarılan 2821, 2822 sayılı kanunlarla il
gili olarak, bazı sözleşmelerde sanki bir 
miktar geri adım atılır gibi bir anlam or
taya çıkmış; tabiî, zannediyorum bazı ke
simlerin de şikâyetleri bu işte etkili ol
muştur. 

Şunu ifade edebilirim ki, şu anda ILO 
ile Türkiye arasında kesinlikle hiçbir 
problem yoktur ve önümüzdeki haziran 
ayında yapılacak olan ILO Konferansın
da da hiçbir problem çıkmayacağı yolun
daki bilgileri tespit etmiş, öğrenmiş bu
lunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, yine konuşma
cı arkadaşlarımız, Türkiye'de demokrasi
nin olmadığını, sendikal hak ve özgürlük
lerin yeterince bulunmadığını ifade eden 
konuşmalar yapmışlardır. Ben, Türkiye' 
de demokrasinin ve sendikal hak ve hür-
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riyetlerin var olduğunun en basit misali 
ve göstergesi olarak, şu anda mahkeme
lerde davası devam eden bazı sendikal 
kuruluşların üst düzey yöneticilerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında milletvekili sıfatıyla milleti temsil 
etmiş olmalarını göstermek isterim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Bu düşüncelerimle hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞJCAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sırala

rından alkışlar). 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (istan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinize saygılar sunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce ILO ko
nusuna bir açıklık getirmek istiyorum. 

Sürekli olarak söz konusu edilen ILO' 
nun, bizim dün kabul ettiğimiz 2821 sa
yılı Sendikalar Kanununun dün kabul 
edilmeden önceki hali üzerinde sadece al
tı konuda tereddüdü var idi; ileri sürül
düğü gibi «Sendikal haklar tamamen or
tadan kalkmış, sendikal özgürlükler hiç 
yok» şeklinde bir düşüncesi yok idi. ILO' 
nun sadece bu altı konu üzerindeki tered
düdünü de, yine bildiğiniz gibi, dün - altı
nı çizerek belirtmek istiyorum - yüzde 90 
oranında gidermiş olduğumuzu memnu
niyetle ifade ediyorum. 

Bugün görüşmekte olduğumuz 2822 
sayılı Kanunda ise ILO yedi noktada te
reddüt göstermiştir; yani kendi ilkelerine 
uygun olmadığını ileri sürmüştür. Ancak, 
dikkatimizi çeken bu yedi konudan ikisi
nin tamamen ILO tarafından yanlış anla
şılmış olması nedeniyle ilkelerine aykırı 
olduğu iddiası idi. Yaptığımız açıklama
lardan sonra ILO'nun bu iki konuda te
reddütleri kalmamıştır, sadece beş konu 

üzerinde tereddütleri vardır. Onu da, bü
yük bir ihtimalle sizlerin biraz sonra gös
tereceğiniz anlayışla gidermiş olacağız. 
Böylece, bu iki yasamızda ILO ilkelerine 
aykırı olduğu ileri sürülen hususların yüz
de 90'ını ortadan kaldırmış olacağız. 

Anayasamıza gelince: ILO, Anayasa
mızın sadece üç noktada, ilkelerine aykırı 
olduğunu ileri sürmüştür. Bunlardan bir 
tanesi üzerinde, esasen dün, yine bildiği
niz gibi, çok önemli bir yumuşatma getir
miş bulunuyoruz. Demek oluyor ki, Ana
yasamızda ILO ilkelerine aykırı kabul 
edilen iki konu kalmıştır. Bunlardan bir 
tanesi, grev ve lokavtların ertelenmesi ha
linde meselenin mecburî tahkime gitmesi
dir. Bunu, gerçekten Anayasada var diye 
değiştirme şansımız olamamıştır, işçileri
mize gelecekte daha geniş ve daha serbest 
hakların verilmesini - elbette ki - biz de 
arzu ederiz. 

ikinci konu şudur: Anayasamızda 
«Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma 
grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş
yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme 
ve diğer direnişler yapılamaz» denmekte
dir. ILO ise her nedense, bu bölümün 
Anayasada olmasını istemiyor. Bu konu
nun takdiri de sizlere aittir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, ileri 
sürüldüğü gibi, ILO ilkeleri hakkında ya
ratılan hava kadar kötü bir durumumuz 
yoktur. Ne tuhaf tecellidir ki, bugün ba
na işverenlerden telgraflar geliyor ve lafı 
«ILO ilkelerini ihlal ediyorsunuz, sizi de 
şikâyet edeceğiz» demeye getiriyorlar. Bu 
tecelli de böyle... Bizi bir taraftan işçiler 
ILO'ya şikâyet ediyorlar, bir taraftan da 
işverenler şikâyet etmeye kalkışıyorlar. 
Her neyse, ben de bu konuda hepsinin 
karşısında olacağımı bu vesileyle bir kere 
daha ifade edeyim. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ILO ile ilgili bu kısa açıklamamdan son
ra, esas görüşmekte olduğumuz 2822 sa
yılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununda getirilen ve getirilmek istenen 
değişikliklerle ilgili daha teknik açıklama
larıma geçiyorum. 

5.5.1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu 
îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunun
da ilk değişiklik, 19.6.1986 tarih ve 3299 
sayılı Kanunla yapılmıştır. Bu defa, 
5.5.1983 tarihinden bu yana geçen zaman 
içerisinde uygulamada meydana gelen ak
saklıklar, eleştiri konusu yapılan madde
ler ve yargı kararları da dikkate alınarak 
değişiklik maddeleri titizlikle tespit edil
miş, toplu iş sözleşmesi sistemini boza
cak hükümlerden kaçınılarak, bu değişik
lik tasarısı huzurlarınıza getirilmiştir. 

4.5.1988 tarihinde Bakanlar Kurulu
muzda görüşülerek Meclise şevki karar
laştırılan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
10.5,1988 tarihli 9 uncu birleşiminde ka
bul edilerek, Genel Kurulun onayına su
nulan bu kanun tasarısında, şimdi tek tek 
açıklayacağım değişiklikler yapılmıştır. 

2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 11 inci maddesi 
teşmille ilgilidir. Maddeye göre, bağlı ol
duğu işkolunda çalışan işçilerin en az 
yüzde 10'unu temsil eden işçi sendikala
rından en çok üyeye sahip olanın yapmış 
olduğu toplu iş sözleşmesinin o işkolunun 
toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyerleri
ne teşmili mümkün bulunmaktadır. Teş
mil yapılacak işyerlerinde yetkili sendika
nın bulunması halinde de teşmil yapılma
sı, teşkilatlanma ve serbestçe toplu iş söz
leşmesi pazarlığı yapma hakkını sınırlan
dıran bir nitelikte bulunmaktadır. Böyle 
bir ihtimalin ve tereddütlerin ortadan kal
dırılması bakımından, 11 inci maddeye 

eklenen bir fıkra ile konuya açıklık geti
rilmekte ve yetki tespiti sırasında veya 
yetkili olunma halinde ilgili işkolunda teş
mil yapılamayacağı hususu belirtilmekte
dir . 

Yani, demek oluyor ki, toplu iş sözleş
mesi yapma hakkını ortadan kaldıracak 
şekilde teşmil uygulamasına son verilmiş
tir ve böylece, toplusözleşme hakkı geniş
letilmiştir. 

Yine hatırlayacağınız üzere, dün, 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad
desinin dördüncü fıkrasında yer alan üye
lik fişinin bir örneğinin işverene gönderil
mesi zorunluluğu kaldırılmıştı. Biraz ön
ce konuşan arkadaşlarımdan birisinin; 
belki de yeterince açıklık olmadığı için 
tam anlayamadığını tahmin ettiğim bu hu
sus, esasında bir sınırlama değil, tam ter
sine, daha önceki kanunda bu üye fişle
rinin işverenlere işçi sendikaya hemen 
üye olduktan 15 gün içerisinde bildirilme 
mecburiyeti olduğu için, bunu alan işve
renlerin, o sendikaya üye olan işçilerin 
işine nihayet vermek suretiyle sendikalaş
ma hakkını ortadan kaldırıyor olduğu en
dişesiyle biz bunu kaldırdık. Yani işçinin 
sendikaya üye olduğunu» işverene bildir
mesi zorunluğunu kaldırdık; ama bu ka
nun tasarısında yetki tespitinin nasıl ya
pılacağına dair şöyle bir düzenleme getir
dik ve «Yetki istemi esnasında işverene 
bildirilecektir» dedik; çünkü, öyle olunca 
zaman o kadar kısalmaktadır ki, artık iş
verenin, bahsettiğim art niyetli uygula
ması böylece önlenmiş olmaktadır. 

15 inci maddenin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle, işletme toplu iş söz
leşmesi yetkisi için yapılacak itiraz mer
cii işletme merkezinin bulunduğu yerin iş 
mahkemesi olarak gösterilmekte ve mad
dede bu konudaki boşluk giderilmektedir. 
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Maalesef burada, mahkemelerin yetkisi 
yönünden uygulamada karşılaşılan güç
lükler vardı; bu hükme getirdiğimiz açık
lıkla, bu boşluğu kapatmış olduk. 

22 nci maddeye eklenen birinci fık
rayla, taraflardan birinin toplusözleşmeye 
gelmemesi veya gelip de bir süre sonra 
toplantıya katılmaması halinde, arabulu
cu tayini için gerekli otuz veya altmış 
günlük süreler beklenmeksizin arabulucu 
tayini imkânı getirilmekte ve bu suretle, 
süratle işyeri barışının sağlanmasına ve 
toplu iş sözleşmesinin süratle yapılmasına 
çalışılmakta ve bu konudaki farklı görüş
ler de giderilmektedir. 

Grev ve lokavt uygulamasında işyeri 
önünde veya civarında işçilerin topluluk 
teşkil etmelerinin yasak olduğuna ilişkin 
32 nci maddedeki, «veya civarında» ifa
desinin kapsamının tayini uygulamada 
fevkalade güç olduğundan, bir kolaylığın 
getirilmesi bakımından, bu ifade metin
den çıkarılmıştır; dolayısıyla daha fazla 
rahatlık getirilmiştiir. 

48 inci maddenin dördüncü fıkrasında 
yapılan değişiklikle, işyerinde grev göz
cülerinin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl kar
şılanacağının hazırlanacak bir yönetme
likte belirleneceği esası getirilerek, mev
sim şartlarından etkilenen grev gözcüleri
nin korunması amaçlanmıştır. 

53 üncü maddede yapılan değişiklik
le, üçlü yapıya tam bir eşitlik kazandırıl
makta, Yüksek Hakem Kurulunun olu
şumunda uluslararası normlara uygunluk 
sağlanmaktadır. 

59 uncu maddenin beşinci ve altıncı 
fıkralarında yapüan değişiklikle, uyuş
mazlığa taraf işçi ve işveren kuruluşları 
ile işverenlerin ödedikleri arabulucu pay
larının toplandığı hesabın fon sayılması
na imkân bulunmadığından, bu kelime 
metinden çıkarılmakta, hesabın millî bir 

bankada açılması ve toplanan paralardan 
ödeme yapılması ve bunların nemalandı-
rılmasına ait ilkeler getirilmektedir. 

Kanunî bir greve veya lokavta katıla
mayacak işçilerden, işyerinde çalışmayan
ların yerine, ilgili bölge müdürlüğünün 
yazılı izni olmadan veya greve katılan iş
çilerin yerine işçi alınması halinde, 78 
inci maddenin ikinci ye üçüncü fıkraları
na göre uygulanacak olan 5 ila 15 bin ve 
30 bin liralık para cezaları, 50 ila 100 
bin ve 150 bin liraya artırılarak, bu du
rumlarda işçi çalıştırılmasının önlenmesi 
amaçlanmıştır. 

2822 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
nin ikinci fıkrasının, «Olağanüstü haller 
ile sıkıyönetim halinde uygulanacak hü
kümler saklıdır» hükmü ile özel kanunla
ra atıf yapılmasının, uluslararası forum
larda yanlış yorumların yapılmasına se
bep olduğu görüldüğünden ve uluslarara
sı normlara uygunluk sağlamak amacıyla 
metinden çıkarılmıştır. 

Kanunun 32 nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki, grev ve lokavtın yapılamaya
cağı hallerin, aslında 31 inci maddenin 
birinci fıkrasının tekrarı niteliğinde olma
sı ve grev hakkı ile lokavta bir sınırlama 
getirdiği yorumuna da yol açması; diğer 
taraftan, 32 nci maddenin ikinci fıkrası
nın, 31 inci madde hükümlerine bağlı ola
rak Yüksek Hakem Kuruluna başvurula
cak bütün halleri kapsayan bir hüküm 
ihtiva etmesi gibi sebeplerle birinci fıkra
nın da maddeden çıkarılması uygun bu
lunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Yüce 
Meclisin tasvibine sunduğumuz bu tasarı
nın, milletimiz, işçilerimiz, sendikaları
mız için hayırlı sonuçlar getireceğine, ça
lışma barışına katkı sağlayacağına inanı
yor, tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Kâzım Özev, buyurun. 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 2822 sayılı Top
lu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa
sının değişiklik tasarısı üzerindeki görüş
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

İşçilerin ekonomik ve demokratik 
haklarını kazanma ve geliştirme alanında 
yapabilecekleri başlıca faaliyetlerden ilk 
ikisi, işverenlerle toplu pazarlık yapmak 
ve toplu sözleşme görüşmelerinde ekono
mik gücü temsil eden sermaye karşısın
da işçilerin de yeterli güce sahip olma
ları için grev haklarının olmasıdır. Top
lu sözleşme ve grev hakkı, sendikal hak
ların belkemiğini teşkil eder. Bu iki temel 
konuda yasal düzenlemelerin niteliği, o 
ülkedeki çalışma mevzuatının da karak
terini ortaya çıkarmaktadır. 

1982 Anayasası ve 2801 sayılı Sendi
kalar Kanununun doğal bir uzantısı olan 
2822 sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lo-
kalt Kanunu, tıpkı ilk iki hukuksal metin 
gibi antidemokratik usul ve esasları ge
tirmektedir. 

Öteden beri hakların sınırlanması ko
nusunda karşılaşılan tehlike, bu sınırla
maların giderek hakkın özünü zedeler 
hale gelmesi olmuştur. Özgürlükleri tah
rip edenler, daima yaptıklarının bunları 
düzenlemekten ibaret kaldığını savuna-
gelmişlerdir. 

2822 sayılı Kanunla getirilen yeni dü
zenlemeler, toplu sözleşme ve grev -hak
larının özünü zedeler niteliktedir. Ulus
lararası normlarla bağdaşmamaktadır. 
Örnekleme gerekirse; 

1. 2822 sayılı Yasanın 12 nci mad
desinde, toplu közleşme hakkına sahip 
olunabilmesi için, işyerinde veya işyerle
rinde çalışan işçilerin, yarıdan bir fazla
sının temsili zorunluluğu yanında, faali

yet gösterilen işkolunda çalışan işçilerin 
en az yüzde lO'unun temsili koşulu aran
maktadır. 

Böylesine iki aşamalı bir baraj siste
mi, gönüllü toplu pazarlık ilkesine sınır
lama getirdiği için uluslararası normlara 
aykırı bulunmaktadır. 

Yetki tespitinde - bunun yanında -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tek yetkili kılındığı için, keyfiliğe ve bas
kıya açık ibir ortam yaratılmıştır. 

2. 2822 sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü 
maddeleri ile yetkili sendikanın tespitinin, 
16 nci maddesi ile de «Yetki belgeisi» ve
rilmesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bırakılması; bir ön idarî izin 
niteliğinde olduğundan, onıanmasıyla iç 
mevzuatımıza dahil edilen 98 No. lu Söz
leşmenin belirlediği özgür toplu sözleşme 
'ilkesine aykırı bulunmaktadır. 

Tespit işleminde Bakanlık tek yetkili 
konuma getirilince, bunun bir ön izin ha
line dönüşmesi kaçınılmaz olmakta ve 
'hatta kayırmalara ve 'bazı sendikaları 
baskı altında tutmaya yönelik *bir ortamın 
doğması önlenememektedir. 

3. Gerek Anayasanın 54 ve gerekse 
2822 sayılı Yasanın 25 inci maddesi ile 
grev, sadece toplu iş sözleşmesinin yapıl
ması sırasında başvurulabilecek bir hak 
olarak düzenlenmiş, böylece hak grevi 
yasaklanmıştır. Hakların kâğıt üzerinde 
bırakılmak istendiği, hakların grev yoluy
la hayata geçirilmesinin önlenmesinin ta
sarlandığı anlaşılmaktadır. 

4. 2822 sayılı Yasanın 47 nci mad
desindeki grev hakkının kullanılmasını 
oldukça güçleştirecek olan «Millî serveti 
tahrip» şeklindeki çok yuvarlak kayıtla
ma, aynı madldedeki «Grev esnasında 
greve katılan işçilerin kasıtlı ve kusurlu 
hareketleriyle yol açtıkları maddî zarar
lardan «Cezaların şahsîliği ilkesine aykırı 

— 414 — 



T. B. M. M. B : 71 

olacak biçimde «Sendikanın sorumlu» 
tutulması şeklindeki sınırlama, grev hak
kının özünü zedeleyen yeni düzenlemele
rin diğer örneklerini oluşturmaktadır. 

5. Ayrıca, 2822 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile geti
rilen ve cezaî yaptırımı gerektiren eylem
lerin kapsamı da, daha önceki 275 sayılı 
Yasaya kıyasla bir hayli geniş tutulmuş
ta». 

Bununla da yerinilmemiş, belli eylem
ler için öngörülen cezalar önemli ölçüde 
artırılmıştır. 

Yeni düzenlemelerle, işçi ve işveren 
arasında kurulması gerekli hak ve im
kân eşitliğinin işçi aleyhine alabildiğine 
bozulduğu bir gerçektir. 2822 sayılı Ya
sadan hareketle toplu sözleşme ve grev 
haklarının korunup geliştirilmesi müm
kün olmayacağından, bu yasa yürürlük -
ten kaldırılmalı, buna karşılık, 275 sa
yılı Yasa yeniden yürürlüğe könulmalı-
Idır. 

ÖBu vesileyle hepinizi saygı ile selam
larım. SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nacağım. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Soru soracaktım Sayın Başkan, daha ev
velce bildirmiştim. 

BAŞKAN — Ben tespit edemedim; 
buyurun sorunuzu sorun Sayın Cankurta
ran. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayın Başkan 2822 sayılı Yasa, sendikal 
hakların temel anlamda kullanılıp kulla
nılmadığının göstergesini taşır. Yetki so
rununun önünde bir engelin bulunmaması 
gerekir, grev hakkının önünde bir enge
lin bulunmaması gerekir. Bu engellerin 
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Ortadan kaldırıldığı bir düzen, ancak hür 
toplu sözleşmenin yapıldığı düzendir. Gö
züken odur ki, 2822 sayılı Yasa bu du
rumu tahkimle doludur ve bu nedenle de 
sendika özgürlüğüne aykırıdır. 

1984ten bu yâna, bu yasaya uygun 
olarak resmî arabuluculuk müessesesi işle
tiliyor. Bugüne kadar resmî arabulucular 
vasıtasıyla çözüme kavuşturulmuş bir top
lu sözleşme var mıdır? 

Bu yasa tasarısının içerisinde resmî 
arabuluculuk müessesesinin muhafaza 
edilmesinin anlamı nedir? 

Temel beklentilerden birisi daraltılmış 
olan grev yasakları sınırlarının bir an
lamda genişletümesidlir. Bütün işkolları-
nı bir yana bırakalım, Hükümet, maden 
işkolundaki grev yasağının kaldırılmasıy
la ilgili bir yaklaşım içerisinde neden ol
madı? 

Ayrıca, demin izah edilmiş olmasına 
rağmen, anlayamadığım bir husus vardır: 
Yetki talebinde bulunan sendika, en son 
üç işgünü kala, işverene üye kayıt fiş
lerini niçin bildirecektir? İşverenle arasın
daki bu ilişki niçin gerekli görülmüştür, 
kaldırılmasına rağmen? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (fstan-
ıb'ul) — Sayın Başkan, önce arabuluculuk 
konusunu açıklayayım: 

Mevcut sistemdeki resmî arabuluculuk 
müessesesi, esasen en ileri düzeydeki ül
kelerde uygulanan bir sistemdir. O ülke
lerde bu son derece iyi işlemektedir. Biz
de 1275 sayılı Yasadaki Uzlaştırma Ku
rulu uygulaması dejenere olmuş idi; her
halde o sebeple olacak, 2822 sayılı Ka
nunda bu arabuluculuk sistemi getirildi. 
Bu sistemin çok kötü olduğu hakkında he-
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hüz bir kanaat oluşmamıştır. Çünkü, he
nüz dört yıllık bir uygulaması vardır. 
Bu uygulama, bu sistemin yeni olmasın-
dan ve bunu işletenlerin bu konuda daha 
yeterli tecrübesinin olmamasından belki 
bazı sıkıntılara yol açmış olabilir; ama, 
her halü kârda 275 sayılı Yasadaki dü
zenlemenin yarattığı sıkıntıdan fazla bir 
sıkıntı yaratmamıştır. 

Bu dönem, bakanlık olarak bunun is
teyişini daha iyi hale getirmeye çalışa
cağız; eğer bu işleyiş yine de tatmin edici 
olmazsa, gelecekte - elbette ki amaç iş 
barışını sağlamak olduğuna göre - daha 
yeni, daha farklı düzenlemelere de gidi
lebilir. Müessese henüz çok yenidir, çok 
iyi olmadı diye hemen bir kenara itmek 
tarafımızda uygun görülmemiştir. 

İkinci husus olarak, «Grev yasakları
nın fazla olduğunu» ifade ettiniz. Dolayı
sıyla grev yasakları olan işyerlerinde mec
buri tahkim işliyor; ancak elimize ula
şan bir önergede grev yasaklarının da
raltıldığı göze çarpmakta ve aynı za
manda kömürün grev yasakları dışına 
çıkarıldığı da görülmektedir. Bu önerge 
geldiğinde demek ki bu arzunuz gerçek
leşmiş olacaktır. 

Yetki konusu veya üyelerin işyerleri
ne bildirilmesi konusu da şudur efen
dim : 2821 sayılı Kanun dün geçti bili
yorsunuz, bu kanunda şunu yaptık: işçi, 
sendikaya üye olduğu zaman sendikanın 
15 gün içerisinde bunu bölge çalışma mü
dürlüğüne, Çalışma Bakanlığına ve işve
rene bildirme zorunluğu vardır ve hak
lı olarak bundan sendikaların çok şikâ
yetleri vardı, özellikle büyük işyerlerinde 
sözk'onusu değilse de, küçük işyerlerinde, 
işveren, taibiî bu listeyi görür görmez er
tesi günü işçileri çıkarıyor, yetki düşüyor, 
vesaire şeyler oluyor. Bu olmasın, sen
dikalaşmaya karşı haksız birtakım uy

gulamalar olmasın dîye 2821 sayılı Ka
nunda bu hususu çıkardık; ama bir de bi
liyorsunuz yetki meselesi var ve yine bi
liyorsunuz yetki meselesinde fevkalade 
büyük ihtilaflar çıkıyor, aylarca, hafta
larca,, belki yedi sekiz ay süren yetki mü
cadeleleri oluyor. 

Biz, dün esasen «Ek 6*lar» denilen 
meşhur maddeyi de değiştirerek bu yetki 
meselesini de büyük ölçüde hallettik. Belki, 
«Noter masrafları» falan gibi bazı eleş
tirilere uğradı; ama bir defaya mahsus 
olmak üzere dörtte bir noter masrafının 
göze alınması gerekiyordu; çünkü daha 
önce de bu ihtilaflar yaşanıyordu, ama 
'bu geçen dört yıl içinde de fevkalade cid
dî ihtilaflar yaşaridı. Yetki mücadelesi 
o kadar uzuyordu ki, işçi toplu sözleşmeye 
bir türlü kavuşamıyordu. 

'Burada yaptığımız şu: Sendika yetki 
için başvurduğunda işveren nasıl itiraz 
edecek... 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Onu sormadım Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Bakınız, öyle demeyiniz. 

Eğer işverende bu listeler yoksa; yani 
yetki esnasında yoksa - daha önce olma
sın dedik zaten; çünkü, eğer iyi niyetli de
ğilse, işçiyi çıkarır ve otornatikman top
lu sözleşme yetkisini düşürebilir işveren; 
bunu önledik - siz, yetki isteminde bu
lunurken bu listeyi de vereceksiniz; hepsi 
bu kadardır ve zaten o anda kayda geç
miş olacaktır. Bahis konusu endişe ve 
tehlikeyi ortadan kaldırıyoruz. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — 
Kaldırmıyor Sayın Bakan, bu hususta 
b'en şunu söylemiştim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Kaldırıyor efendim, nasıl kaldır-
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mıyor? Benim amacım o tehlikeyi orta
dan kardırmaktır ve bu düzenleme ile za
ten o tehlikeyi ortadan kaldırmışız. Eğer, 
siz bunu yapmazsanız ortaya çıkacak du
rumu söyleyeyim size: 

Şimdi işveren, işyerihde kaç kişinin 
seridikalı olduğunu bilmiyor, ne yapacak : 
Her yetki istemine itiraz edecek. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Sayın Bakan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Efendim, sözümü bitireyim, izah 
ediyorum; biliyorsunuz işin fevkalade 
ince, teknik tarafları var. 

öyle olunca, otomatik olarak bütün 
işverenler yetki isteminde bulunulduğun
da itiraz edecekler, eğer bu hükmü ge
tirmez isek ve o zaman da tekrar mah
kemeler ve yetki mücadeleleri başlaya
caktır. 

Bizim amacımız nedir: Mümkün ol
duğu kadar yetki mücadelesini ve yetki 
alma süresini kısaltarak, sendikanın müm
kün olduğu kadar çaibük yetki alarak top
lu pazarlığa oturmasını sağlamaktır. Hat
ta izah ettiğim bir maddede «30 ve 60 
ıgünlük süreler dahi beklenilmeden ara
buluculuğa gidilsin» diye yaptığımız dü
zenlemenin de amacı budur. Toplu pa
zarlık sürecinin uzamaması, pazarlığın 
bir an önce normal mekanizması içinde 
yürüyerek işçinin çok çabuk olarak toplu 
sözleşmeye kavuşması meselesi vardır ve 
'buradaki amaç da budur. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Sayın Başkan, son sorumun cevabından 
tatmin olmadım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, tat
min olma diye bir müessese yoktur efen
dim. Sayın Bakan cevabı bu şekilde tak
dim etmişlerdir ve takdir Genel Kurulun
dur. 
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"ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Sayın Başkan, son derece ince bir öneri
dir; yeri burası, bu konudaki düşüncemi 
söylemek istiyorum izin verirseniz. 

BAŞKAN — Düşüncenizi söylemek 
imkânına, soru müessesesi engeldir efen
dim. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Sayın Başkan, sadece bir soru efendim, 
başka bir şey değil ki? 

Şöyle bir şey olamaz mı: Sendikanın, 
işverene, üyelerinin isimlerinin yazıldığı 
üye kayıt fişlerini göndermesi yerine, son 
iki gün içerisin'de mi olur - onun süresi 
tayin edilebilir - bakanlık, yetkili makama, 
«Bu işyerinde, bu sendikanın şu kadar 
üyesi vardır» şeklinde bildirsin. 

Bu şekilde sendikanın, o işçiler üye ol
duğu zaman, tek tek işverene bildirmesi 
konusu ortadan kalkacaktır. 

Bizim teklifimiz budur, eğer sizin için 
de fark etmiyorsa, bu şekilde değişiklik 
yapalım efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI ÎMREN AYKUT (istan
bul) — Efendim, gerçekten fark etmiyor. 

Arkadaşlar, bunu düşündük; çünkü 
benim amacım burada sizden farklı de
ğildir. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — 
Peki, o şekilde yapsak nasıl olur Sayın 
Bakanım? 

ÇALIŞMA VE SOSAYL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (istan
bul) — Efendim, o şekilde olmaz; aksi 
halde, belli şeyleri yapamazsınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelerine geçil
mesi kabul .edilmiştir. 
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il inci maddeyi okutuyorum : 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ye 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Yetki için başvurulduktan sonra yet
ki sorunu çözülünceye kadar veya bu bel
geyi aklıktan sonra yetki devam ettiği sü
rece yetki kapsamına giren işyerleri için 
teşmil kararı alınamaz.» 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Müftüoğlu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜiFTÜOÖLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2822 sayılı 
Yasanın 11 inci maddesi teşmille ilgili 
.'bulunmaktadır. Tasarıyla bu maddeye 
bir fıkra eklenmesi öngörülmektedir. Bu 
ilave bizim için olumludur. Şöyle ki: Yet
ki ihtilafları devam ederken, henüz yet
kili send'ika tespit edilmeden bu işyerleri
ne toplu sözleşmelerin teşmil edilmesi, 
sendikalar açısından yıpratıcıdır; bir dar
bedir. Bu yanlışlık bu fıkra ile giderilmek
tedir; ancak, teşmilde de, kanaatimize, gö
re birtakım hatalı durumlar vardır. Bu 
hususta grubumuz tarafından bir deği
şiklik önergesi verilmiştir. Önergemiz 
okunduğu zaman görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın önal; buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasında 

Hükümetçe getirilmek istenilen değişiklik
ler, Sayın Komisyon Başkanının ve Sa
yın Bakanın kürsüden açıkladıkları gibi, 
çok ileri bir aşama getirmemektedir. Bize 
göre - Sayın Komisyon Başkanının de
diği gibi - geriye gidiş değilse bile, ileri
ye gidiş olarak da nitelendirilemez. 

Dün, 2821 sayılı Yasanın görüşülmesi 
sırasında da dile getirdiğimiz gibi; biz 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak, gerek 2821, gerekse 2822 sayılı Ya
saların tümden yada yeniden elfe alınarak; 
gerçekten demokratik anlamda yeni dü
zenlemelerle ortaya getirilmesini istiyoruz. 
Bunu isterken, birer adım birer adım ata
cağımıza, son adımı da atarak, çalışma 
'hayatını gerçekten demokratik bir yapı
ya kavuşturalım; çünkü, Türkiye Büyük 
ıM illet Meclisinin önünde son aidimi atmak 
için hiçbir engel yok. Bu nedenle de, 2822 
sayılı Yasanın 11 inci maddesine getiri
len değişikliği yeterli bulmuyor ve bu ne
denle de SHP gru'bu olarak yeni bir öne
ride bulunuyoruz. Bu önerimiz, maddenin 
görüşülmesinden sonra Başkanlık Diva
nınca okunacaktır. 

Bizim, 2822 sayılı Yasanın 11 inci mad
desine ilişkin tereddütlerimiz ve neden 
değiştirilmesi gerektiği konusundaki dü
şüncelerimiz - özetlenmek istenirse - şöy
ledir : Bilindiği gibi, toplu iş sözleşmeleri 
kural olarak sözleşmeye taraf olanları il
gilendirir; yani, taraf olanlara uygulanır. 
Ancak, bazı durumlarda belirli bir işko
lunda çalışan tüm işçi ve işverenlerin ay
nı toplu iş sözleşmesinie bağlı olmaların
da, gerek yanlar, gerekse toplum bakı
mından büyük yararlar bulunabilir. İşve
renler, genellikle ekonomik krizler döne
minde, sözleşme ile bağlı olmadan daha 
düşük ücrette işçi çalıştırmaya yönelirler. 
Bu durumlarda ise, örgütlenme süreci içe
risine girmiş işçilerin işlerini yitirmeleri 
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ve işsiz kalmaları tehlikesi belirir. Diğer 
işverenler, bunun sonucu olarak, sözleş
me ile bağlı olmayan işverenlerin reka
betinden zarar görürler. Sözleşmeye bağlı 
olmayan işverenler, özellikle işsizliğin art
tığı zamanlarda, diledikleri koşullarla 
düşük ücretli işçi çalıştırabilirle olanak
larına sahip olurlar. 

Kara Avrupa'sı ülkelerinin çoğunluğu, 
teşmili, 'bir kurum olarak benimsemiş bu
lunmaktadırlar; ancak, teşmilde, gerek 
aranılan koşullar ve gerekse güdülen 
amaçlar farklı olmaktadır, örneğin, bir 
'kısım ülkelerin hukukunda, teşmil, ancak 
toplum yararına mümkün iken, îsviçre 
gibi diğer ülkelerin hukukunda ise, top
lum yararı ikinci planda kalmakta, işçi 
ve işveren çıkarları göz önüne getirilmek-. 
tedir. 

Türk hukukunda ise, diğer hukuk sis
temlerinden farklı olarak, teşmil kurumu
na gerekli önemin verilmediği, getirilen 
yasa tasarısından da anlaşılmaktadır. 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Yasasının 11 inci maddesinde teş
mil işlenirken, toplum yararı ve sözleşme 
ile bağlı işçilerin zarar görmemesi gibi 
ölçütlere yer verilmemiştir. Bakanlar Ku
rulu, biçimsel koşulları taşıyan bir toplu 
iş sözleşmesini teşmil ederken, geniş ser
bestliğe sahip bulunmaktadır. Yasa mad
desinde, teşmil kararının gerekçesinde, 
toplum yararının, işçi çıkarlarının göze
tildiğinin açığa çıkarılmasını düzenleyen 
bir hükme rastlanılmamaktadır. 

Toplu iş sözleşmesindeki koşulların 
elverişsizliği, ekonomik konjonktüre naza
ran işçi ücretlerinin fevkalade düşük dü
zeyde beliılenmiş olması hallerinde; teş
mil, toplum yararına bağdaşmaz durum
lar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, top
lum yararı ve işçinin çıkarları, zorunlu ya
sal koşullar olarak yasa metninde yer al-
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madiği ve durum, siyasal iktidarın rast
lantısal politik tavırlarına bağlantılı ol
duğu için, değişiklik önerimizin hazırla
narak Yüce Meclise sunulmasında yarar 
gördük. 

Hükümetin önerdiği ve komisyonun 
benimsediği metnin 1 inci maddesindeki 
değişiklik, vurguladığımız gerçeklerin bir 
yana itilerek, biçimlerin düzenlenmesi ile 
onaylandığını açığa vurmaktadır. 

Hukukta, «Fazla, bazen noksan gibi
dir» kuralı vardır. Hükümet tasarısında
ki değişiklik hükümleri, andığımız bu 
kurallarla bağdaşmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, biz, 2822 sayılı 
Yasanın düzenlenmesini, Türkiye'de top
lu pazarlık sistemine getirilen bir genişlik 
değil, b'ir daralma olarak değerlendiriyo
ruz. Çünkü, bu yasanın felsefesinde ser
best toplu pazarlık değil, kayıtlayıcı top
lu sözleşme esası getirilmiştir. Biz istiyo
ruz ki, işçi ve işveren, ser'best toplu pa
zarlık sonucu, demokratik bir uzlaşmay
la kendi sorunlarını çözebilsinler ve ça
lışma barışını kurabilsinler; ama, 2821 sa
ydı Yasanın getirdiği düzenlemeler, bu 
yaklaşımımızdan tamamen uzaktır. Bu 
nedenle yasanın yeniden ele alınıp, düzen
lenmesinden yanayız ve bunda yarar gör
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Önal, toparlayınız 
efendim. * 

İSMAİL HAKKI ÖNAL (Devamla) 
— Peki efendim. 

ANAP Grubu sözcüsü Sayın öztürk 
konuşmasında bir konuyu dile getirdi 
- katıldığım bir konuyu d'ile getirdi; çün
kü, diğer konularına katılmıyorum - ve 
dedi ki; «Bu, artık Türkiye'de sistem-
leşmiş. Toplu pazarlık değil, toplu pazar
lık biçimlinde değil; artık sistematik bir 
hale getirilmesi gerekliydi.» Doğrudur; 
düzenin, getirilen siyasal ve ekonomik dü-
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zenin uydusu olması bakımından, elbette 
ki, toplu pazarlık konusunun, toplu söz
leşme düzeninin de bu sisteme uydurulma
sı gerekiyordu. Yapılan da budur. 

Bu nedenle biz, getirilen yasa tasarı
sı maddesini olumlu bulmuyoruz. .SOP 
Grubu olarak getirdiğimiz önerinin ele 
alınarak, maddenin yeniden düzenlenme
sini diliyoruz. 

Grubum ve şahsım adına saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın .Mehmet Dönen, 
'buyurun. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan, değerli miUetvekillerıi; hepi
nizi saygıyla selamlarını. 

Değerli arkadaşlarım, az önce, 2822 
sayılı Yasamın Bazı Maddelerimin Değiş
tirilmesi ve Bazı Hükümlerimin Kaldırıl
ması Hakkında Yasa Tasarısının tümü 
üzerimdeki görüşmeler yapılırken, değerli 
ANAP sözcüleri, bu Yasıadâ adım adım 
ileri gittiklerini, daha sorara daha ileni 
adımlar da atacaklarımı burada vurguladı
lar; ama, biz iSöısyaldemokrat Halkçı Par
tililer olarak, daha ileri adım atıldığı ka
nısında değil; ancak, bazı biçimsel düzelt
melerin yapıldığımın kanısındayız. Hatta, 
ANAP Hükümetimin bugünkü temel fel
sefesinde, bırakın toplu pazarlığı, sendika
cılığın ortadan kaldırılması yatmaktadır. 

Değerli (arkadaşlarım, getirilen- Sözleş
meli Personel Yasası da 'bunun bir örne
ğidir. 

BAŞKAN — Sayım Dönen, «'Süreniz 
dolmuştur» dersem, maddeye hiç girme
miş olursunuz o zaman. Onun içim, mad
deye biraz yaklaşım. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Ta
mam, gireceğim. Maddeye ide yaklaşaca
ğım. Maddeyi içerik olanak alacağımı. 

özellikle, bazı kamu (iktisadî,teşekkül
lerimde, boşalan yerlere sözleşmeli perso-
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nel alınarak, buralar, sendikaların kapsa
mı dışında bulundurulmaktadırlar. Diğer 
bir anlamda da, ILO sözleşmelerine de 
ters olarak, sözleşmeli personel 8. saatin 
dışımda da çalıştırılmaktadır. Yani, ANAP 
iktidarı, hem işçileri, çalışaınlan 8 saa
tin; dışımda çalıştırmakta, hem de böylece 
usturuplu bir şekilde sendikalları ortadan 
kaldırmaktadır. 

Yani, ışu önemlidir değerli arkadaş
larımı, biçimsel olarak, Sendikalar Yasası 
değişebilir; ama, felsefe olarak, ANAP 
felsefesi, sendikacılığa karşı, işçilere kar
şı tavır içinde olduğu sürece; işçilere, bu 
ülkeyi kaosa sürükleyecek limsanlıaır ola
nak baktığı sürece, bu Sendikalar Yasa
sını -çok daha iyii de çıksa- uygulamaları 
mümkün değil. Çünkü, (işçilere 'bakış açı
ları değişik. 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — O, sizin görüşünüz.̂  

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Bi
zim görüşümüz değil; sizim uyguladığımız 
açık tatbikatlardan bu görüşümüz ontaya 
çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, daha ımad-
deye girmediniz, bir de aşağıdan gelen 
fısıltılara da cevap verirseniz, müddeti 
dolduğu liçin sizin sözünüzü kesme duru
mumda kalırım. 

Toparlayınız lütfen... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Tamam efendim, toparlayacağım, bir da
kika... 

Değerli arkadaşlarım, bugün kamu ik
tisadî teşekküllerinde açık eksiltmeyle, 
yani, ihale usulüyle işçi alınmaktadır. Bu 
'alınan işçiler baskı altımda tutulmakta
dır. Yani, bu ülkedeki işsizlik, işçiler üze
rimde bir baskı unsuru olarak kullanıl
maktadır, Örneklenini istiyorsanız, vere-
blirim; imale usulüyle çalışan İşçiler her 
türlü sendikall ve diğer sosyal ve demok-
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natik haklardan da yoksun olarak çalıştı
rılmaktadır. Aynı koşullarda, aynı işye
rinde aynı işi yapan işçiler arasında bu 
ayrımlar olmaktadır. Yarın bu sendikal 
yasanın değişmesiyle işçiler greve gitse 'bi
le, ihale yoluyla alınmış işçiler greve gi
demeyeceği için, yani, önceden önlemini 
aldıkları için, işçiye güvenmedikleri liçin 
bunları 'kesinkes uygulamazlar değerli ar
kadaşlarım. 

Hepimize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Dönen, ilk defa 
kürsüye geldiğimiz içim, madde üzerimde 
konuşma yaparsınız diye fazla ihtarda bu
lunmadım; ama, bundan sonra kürsüye 
geldiğinizde maddeler üzerimde konuşma
mızı hassaten rica edeceğim. 

Başkaca söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 2822 sayılı Top
lu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile ilgili Yasanın 
11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş MüftüoğhT 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ali Eser 
Samsun 

Turgut Gülez 
Bolu 

Madde 11. — Teşmil : 
Bakanlar Kurulu, işkolunda en çok 

üyeyi temsil eden sendikanın yapmış bu
lunduğu bir toplu iş sözleşmesini, o iş-

kolundaki işçi ve işveren sendikaları ve
ya ilgili işverenlerden birinin veya Ça
lışma Bakanlığının talebi üzerine, Yük
sek Hakem Kurulunun görüşünü aldık
tan sonra parasal konulara dair hüküm
leri aynen korumak üzere, o işkolunda-
ki toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer 
işyeri ya da işyerlerine teşmil edebilir. 
Teşmil kararnamesinde kararın gerekçe
si açıklanır. 

Yüksek Hakem Kurulu istişarî müta
laasını en çok otuz gün içinde verir. 

Teşmil edilen topul iş sözleşmesinin 
sona ermesiyle teşmil kararı da ortadan 
kalkmış olur. 

Yetki uyuşmazlığı bulunan işyeri ve
ya işletmelere, uyuşmazlık sonuçlanınca
ya kadar teşmil hükümleri uygulanmaz. 

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan özel 
hakeme başvurma hakkındaki hükümler 
teşmil edilemez. Bakanlar Kurulu, teş
mil edilen toplu iş sözleşmesinin, teşmil 
edilecek işyerinin çalışma şartlarına uy
mayan parasal konular dışındaki hüküm
lerini, sözleşmenin genel niteliğine ve iş
leyişine halel getirmemek şartıyla, teşmil 
kararının dışında tutabilir. 

Teşmil olunan toplu iş sözleşmesinden 
yararlanan işçiler, teşmil olunan toplu iş 
sözleşmesinin tarafı olan sendikaya da
yanışma aidatı ödemek yükümlülüğünde-
dirler. 

Gerekçe : Teşmil uygulaması, sendi
kalaşma hakkının kullanımını dolaylı ola
rak engellemekte, işçiler nazarında sen
dikaları gereksiz ve yararsız kuruluş ola
rak gösterme yolunu açabilecek nitelik
ler taşımakta ve sendikalaşıp toplu söz
leşme akdetme hakkını sınırlamaktadır. 

Bu sakıncaların giderilmesi için 11 in
ci maddede, teşmil uygulaması yapıldığı 
hallerde teşmil olunacak toplu iş sözleş-
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meşinin parasal hükümlerinin aynen ko
runması, yasayla temin olunmalı, yetki 
uyuşmazlığı devam eden işyeri ve işlet
melere teşmil hükümlerinin uygulanma
yacağı açıklanmalı ve teşmil olunan söz
leşmenin tarafı bulunan sendikaya, teş
mil hükümlerinden yararlanmakta olan 
işçilerin dayanışma aidatı ödemesi ya
sayla sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 11 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Teşmil : 
Madde 11. — Bir toplu iş sözleşme

sinin kapsadığı işçiler, aynı işkolunda 
çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil edi
yorsa, Bakanlar Kurulu; Yüksek Hakem 
Kurulunun istişarî mütalaasını aldıktan 
sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş-
kolundaki diğer işçilere ve onları çalış
tıran işverenlere bir kararname ile teşmil 
edebilir. Teşmil kararnamesinde bu ka
rarın gerekçesi de açıklanır. Yüksek Ha
kem Kurulu, istişarî mütalaasını en çok 
otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu 
iş sözleşmesinin belli hükümleri, belli 
işyerlerinin veya belli bölgelerin çalışma 
şartlarına uymuyorsa, bu hükümleri, söz
leşmenin genel niteliğine ve işleyişine 
halel getirmemek şartıyla teşmil kararı
nın dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin 
kısmen veya tamamen ortadan kalkma

sıyla teşmil kararı da, kısmen veya ta
mamen ortadan kalkmış olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararname
sini; gerekli gördüğü zaman gerekçesini 
de açıklayarak kaldırabilir. 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel 
hakeme başvurma hakkındaki hükümler 
teşmil edilemez. 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşme
sinin hükümleri, bu sözleşmenin kapsa
dığı işyerlerinde uygulanan ve teşmil ko
nusu olmayan diğer toplu iş sözleşmele
rinin teşmil edilen toplu iş sözleşmesine 
aykırı hükümlerinin yerini alır; ancak, 
teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerin
de işçiler lehine mevcut hükümler sak
ildi.. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Etem Cankurtaran 
içel 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Türkân Akyol 
izmir 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre işleme koyacağım. 

Buyurun okuyunuz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile ilgili yasanın 
11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu (Sinop) 
ve arkadaşları 
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Madde 11. — Teşmil: 
Bakanlar Kurulu, işkolunda en çok 

üyeyi temsil eden sendikanın yapmış bu
lunduğu bir toplu iş sözleşmesini, o iş-
kolundaki işçi ve işveren sendikaları ve
ya ilgili işverenlerden birinin veyahut Ça
lışma Bakanlığının talebi üzerine, Yük
sek Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan 
aynen korumak üzere, o işkolundaki top
lu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyeri 
ya da işyerlerine teşmil edebilir. Teşmil 
kararnamesinde kararın gerekçesi açık
lanır. 

Yüksek Hakem Kurulu istişarî mü
talaasını en çok otuz gün içinde verir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin 
sona ermesiyle teşmil kararı da ortadan 
kalkmış olur. 

Yetki uyuşmazlığı bulunan işyeri ve
ya işletmelere, uyuşmazlık sonuçlanın
caya kadar teşmil hükümleri uygulan
maz, 

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan özel 
hakeme başvurma hakkındaki hükümler 
teşmil edilemez. Bakanlar Kurulu, teş
mil edilen toplu iş sözleşmesinin, teşmil 
edilecek işyerinin çalışma şartlarına uy
mayan parasal konular dışındaki hüküm
lerini sözleşmenin genel niteliğine ve iş
leyişine halel getirmemek şartıyla, teşmil 
kararının dışında tutabilir. 

Teşmil olunan toplu iş sözleşmesin
den yararlanan işçiler, teşmil olunan top
lu iş sözleşmesinin tarafı olan sendikaya 
dayanışma aidatı ödemek yükümlülüğun-
dedirler. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftü-
oğlu 

GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun 11 inci maddesin
de - demin de belirttiğim gibi - teşmil 
düzenlenmektedir. 

Gerek maddenin eski hali ve gerekse 
tasan ile getirilen hükümler yeterli de
ğildir diyoruz ve bu hususta değişiklik 
önergesi vermiş bulunuyoruz. 

Halen yürürlükte bulunan 2822 sa
yılı Kanunun 11 inci maddesinde, «Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ta
lebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun 
görüşünü aldıktan sonra tamamen veya 
kısmen veya zorunlu değişiklikleri yapa
rak o işkolunun toplu iş sözleşmesi bu
lunmayan diğer işyerlerine veya bir kıs
mına teşmil edebilir» denmektedir. Dik
kat edilirse, burada tam ve kesin bir açık
lık bulunmamaktadır. Değişiklik önerge
mizde buradaki «Tamamen veya kısmen 
veya zorunlu değişikliklerin yapılması» 
hali kaldırılmakta, «Parasal hükümlerinin 
aynen korunması» şekli getirilmektedir 
ki, bu da işçi kesimi için gayet isabetli
dir diyoruz. 

Toplu iş sözleşmesinin, «Tamamen 
veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri 
yaparak» tatbiki tatminkâr değildir; onun 
için parasal konulara dair hükümleri ay
nen korumak kaydı, maddede, muhak
kak surette bulunmalıdır diyoruz. Madde, 
bunu temin edecek şekilde düzenlenmiş
tir önergemizde. 

Keza, yetki uyuşmazlığı devam eden 
işyeri ve işletmelere teşmil hükümlerinin 
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uygulanması hususuna, aynen değişiklik 
tasarısında olduğu gibi, önergemizde de 
yer verilmiştir. 

Önergemizle maddeye bir ilave daha 
yapılmaktadır; «Teşmil olunan sözleşme
nin tarafı bulunan sendikaya, teşmil hü
kümlerinden yararlanmakta olan işçilerin 
dayanışma aidatı ödemesi!» hükmü geti
rilmektedir. Dayanışma aidatı, haliyle ta
raf sendikanın bir hakkıdır. Toplu iş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
9 uncu maddesinde dayanışma aidatı ön
görülmektedir; yani, kanun metninde da
yanışma aidatı ödenmesi kurumu, mües
sesesi vardır. Taraf sendikaya üye olma
yanlar veya ayrılanlar, o işyerinde toplu 
iş sözleşmesi yapan sendikaya dayanışma 
aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleş
mesinden yararlanabilmektedirler. Dola
yısıyla getirdiğimiz değişiklik önergesin
de, bu şekilde teşmil edilen toplu iş söz
leşmesinden yararlanan İşçilerin, o toplu 
iş sözleşmesinin tarafı olan sendikaya 
dayanışma aidatı ödemesi esası getirile
rek, maddeler arasında paralellik kurul
mak istenmektedir ki, hukuk mantığı ve 
kanun tekniği bakımından da isabetli bir 
değişikliktir. Dayanışma aidatı ödenme
si, sendikaların da maddî yönden güç
lenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle 
2822 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
değişiklik önergesi şeklinde kabulünü 
Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralacın
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 11 inci maddesi

nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Teşmil : 
Madde 11. — Bir toplu iş sözleşme

sinin kapsadığı işçiler, aynı işkolunda ça
lışan işçilerin çoğunluğunu teşkil ediyor
sa, Bakanlar Kurulu; Yüksek Hakem 
Kurulunun istişarî mütalaasını aldıktan 
sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş-, 
kolundaki diğer işçilere ve onları çalış
tıran işverenlere bir kararname ile teş
mil edebilir. Teşmil kararnamesinde bu 
kararın gerekçesi açıklanır. Yüksek Ha
kem Kurulu, istişarî mütalaasını en çok 
otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu 
iş sözleşmesinin belli hükümleri, beli 
işyerlerinin veya belli bölgelerin çalışma 
şartlarına uymuyorsa, bu hükümleri, söz
leşmenin genel niteliğine ve işleyişine ha
lel getirmemek şartıyla teşmil kararının 
dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin 
kısmen veya tamamen ortadan kalkma
sıyla teşmil kararı da, kısmen veya tama
men ortadan kalkmış olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesi
ni; gerekli gördüğü zaman gerekçesini de-

açıklayarak kaldırabilir. 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel 
hakeme başvurma hakkındaki hükümler 
teşmil edilemez. 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesi
nin hükümleri, bu sözleşmenin kapsadığı 
işyerlerinde uygulanan ve teşmil konusu 
olmayan diğer toplu iş sözleşmelerinin 
teşmil edilen toplu iş sözleşmesine aykı
rı hükümlerinin yerini alır; ancak, teşmil 
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edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde işçi
ler lehine mevcut hükümler saklıdır. 

Mahmut Keçeli (Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Her iki önerge de, bizim düzen
lememize göre işçi haklarını geriye gö
türdüğünden kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 ncî maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2822 sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir toplu iş sözleşmesi yapmak is
teyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına yazıyla başvurarak 
kurulu bulunduğu işkolunda üye sayın 
itibariyle yüzde on (tarım ve ormancılık, 
avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) oranı
nı sağladığının belirlenmesini ve sözleş
menin kapsamına girecek işyeri veya iş
yerlerinde başvuru tarihinde çalışan işçi
ler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. 
İşçi sendikası kendisinde bulunan üyelik 
fişlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına yetki için başvurduğu tarihten 
itibaren üç işgünü içinde işverene ver
mek zorundadır.» 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına, Sayın Önal; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu tasarının 
her maddesi üzerinde değişiklik önerisi 
ve konuşma gereği duyuyoruz. Nedeni 
ide, geneli üzerinde yaptığımız konuşma
larda belirttiğimiz gibi, bu tasarının her 
maddesinin, çalışma yaşamımızın düzen
leyicisi olmaktan çok uzak olmasıdır. 
Sayın Bakan biraz evvel bir espri yaptı
lar; isterdim ki, o espri çok gerçek olsun, 
doğru olsun; Sayın Bakan, ileride bir 
tasarı getirseydi, biz de kalkıp burada 
tasarıya öylece oy verseydik... Çünkü, 
ben, Sayın Çalışma Bakanını, Türkiye'de 
çalışma yaşamının düzenlenmesinden son
ra (yani, 1960'lı yıllardan sonra) Çalışma 
Bakanlığına gelen ve sendikal konulara 
uzak olmayan ikinci bir bakan olarak 
değerlendiriyorum. Öyle sanıyorum ki, 
getirdiği yasaların, 1980'e kadar Türki
ye'de uygulanan yasaların çok gerisinde 
olduğunu herhalde kendileri takdir eder
ler; ama, gerisinde olduğu dediği, eğer 
12 Eylül hukukuysa, ona tabiî ki bir şey 
diyemeyiz. 

Değerli milletvekilleri, 2822 sayılı Ya
sanın 12 ve 13 üncü maddesinde bir işçi 
kuruluşunun toplu iş sözleşmesi ve dola
yısıyla grev hakkına sahip olabilmesi için, 
ilgili her bir işyeri ya da işyerlerinde ça
lışan işçilerin yarıdan fazlasını temsil et
mesinin yanı sıra, kurulu olduğu işkolun
da çalışan işçilerin en az yüzde 10'unu 
temsil etmesi koşulu aranmaktadır. 

Böylesine iki aşamalı bir baraj siste
mi İLO'nun sendika özgürlüğü komitesi 
tarafından hazırlanan 98 No. lu sözleş
menin 4 üncü maddesinde öngörülen gö
nüllü toplu pazarlık ilkesine sınır getir
diği için, uluslararası normlara aykırı bu-
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lunmuşiur. Sanıyorum, ÎLO ile sıcak iliş
kilerde bulunduğunu söyleyen Sayın Ba
kan bunun da farkındadır. 

Gerçekten de, hiçbir demokratik ül
kede toplu pazarlık yetkisinin bu biçim
de kayda bağlandığına ilişkin bir başka 
örnek bulmak olası değildir. Bu neden
ledir ki, değişiklik önerimizde, eski ya
sada öngörülen tek kademeli çoğunluk 
sistemi ğozetilmiştir. 

Geçmişte yetki uyuşmazlıklarının ko
tarılmasında iş davalarına bakmakla gö
revli mahkemelerin, işkolu düzeyindeki 
uyuşmazlıklarda ise, Yargıtayın önemli 
ve ağırlıklı yönü eski yasadaki düzenle
melerle sağlanmış bulunmakta idi. Ço
ğunlukla, hâkim denetiminde olmak üze
re, işçi iradesinin açığa çıkarılması yo
luna başvurulduğundan, Bakanlığın fonk
siyonu oldukça etkisiz bir düzeye indiril
mişti. 

2822 sayılı yeni Yasanın getirdiği yu
karıda belirttiğimiz ağır koşulların yanı 
sıra, yetki saptamalarında Çalışma Ba
kanlığı tek yetkili yer olarak belirlenmiş
tir. Yani, siyasal bir organ olan Çalışma 
Bakanlığı, yargı erkinin yerine, kendisini 
yetkili görmektedir. Böylece, sendika çok
luğu ilkesi sendikacılığın gelişmesine ve 
doğmasına uygun bir biçim oluşturmalı
dır. Gerçekten de bunun karşıtı olarak 
sendika tekliği ilkesinin kabul edilmesi 
halinde, değişik düşünce ve inançlara bağ
lı kişilerin 'belirli bir yöne zorlanmış ol
maları doğaldır. Bu durum ise, sendika 
hak ve özgürlüklerine olduğu kadar, kişi
nin hak ve özgürlüklerine de aykırı düşe
cektir. 

Te'k sendika ya da sendika tekeli, 
sendika özgürlüğüyle bağdaştırılamaz. 
Bir yandan Anayasadaki mevcut "kayıt
lamalara karşın sendika özgürlüğü dü
zenlenmiş iken, böylesi bir anlayışla 

bağdaşmayacak olan baraj sistemlerinin 
getirilmesinin savunulur bir yanı olamaz. 

öte yandan, işkolu düzeyindeki toplu 
iş sözleşmesi uygulamasından vazgeçile
rek işletme sözleşmesi yoluna gidilmesi 
de tartışmalara elverişli sorunları berabe
rinde getirmiştir. 

Bir kere, yerleşik bir uygulamadan 
vazgeçilmiş olması söz konusudur. Öte 
yandan, yasa metninde işletmeyi eksik
siz ortaya çıkaracak bir tanımlama da 
yapılmadığından, uygulamada da ekono
mik anlamda bir kurum olan işletme 
kavramıyla bağdaşmayan durumlar orta
ya çıkabilmektedir. 

Burada, yasa yoluyla kendisine aşırı 
ölçülerde sağlanmış olanakları, Bakanlık, 
keyfîliğe varacak ölçülerde kullanmakta 
ve her bir bakanlıkta ya da genel mü
dürlüklerde sendika tekelleşmesini ger
çekleştirmeye çalışmaktadır. 

Bu dönemde, uyuşmazlıklar dinme
miş daha da artmıştır. Geçmişte sıkıntısı 
duyulan bir kısım küçük sendikaların ye
rini bakanlık oyunları almıştır. Bu ne
denle, yerleşmiş bir, uygulama olduğu 
için, sendika çokluğu ilkesini gerçekleş
tirdiği için, dolayısıyla da sendika te
kelleşmesini önlediği için eski uygulama
daki önerimizi Yüce Meclise sunmuş bu
lunuyoruz. 

Bu önerinin kabulü dileğiyle, şahsım 
ve grubum adına, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
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Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 13 
üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Cavit Erdemir 

Kütahya 
Ahmet Küçüfcel 

Elazığ 
Ali Eser 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Madde 13. — Yetki Tespiti İçin İşçi 
Sendikasının Başvurusu ve Yetki Tespi
ti Kurumu. 

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen 
işçi sendikası yetki tespit kurumuna yazı 
ile başvurarak sözleşmenin kapsamına 
girecek işyeri veya işyerlerinde başvuru 
tarihinde çalışan işçiler ile üyelerinin sa
yısının tespitini ister. 

Yetki Tespit Kurumu kayıtlarına gö
re başvuruda bulunan sendikanın çoğun
luğu haiz olması halinde, toplu iş sözleş
mesi yapma başvurusunu işyerindeki 
işçi ve üye sayısını, o iş kolunda kurulu 
işçi sendikaları ile taraf olacak işveren 
sendikası veya sendika üyesi olmayan 
işverene başvurunun alındığı tarihten 
itibaren altı iş günü içinde başvuru tari
hindeki kayıtlara göre bildirir. Çoğunlu
ğu haiz olmadığını tespiti halinde bu bil
giler sadece başvuran sendikaya aynı sü
re içinde billdirilir. 

Yetki Tespit Kurumu; Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından Ankara İş Mahkemesi 

hâkimleri arasından atanacak bir başkan 
ile yeteri kadar uzman ve raportörden 
oluşur. Kurum 'başkanı 2 yıl süre ile ata
nır. Aynı hâkimin ikinci kez atanması 
mümkündür. 

Yetki Tespit Kurumunun görev ve iş
leyişi ile kadro ve ödenekleri bu kuru
mun 65 inci maddesi gereğince çıkarıla
cak tüzükte gösterilir. 

G E R E K Ç E 

Toplu dş sözleşmesi yapmaya yetlkili 
olabilecek işçi sendikasının tespitimin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
verilmiş olması, gerçek anlamda yetkili 
sendikanın belirlenmesinde birtakım hak
sızlık ve aksaklıklara yol açmaktadır. Ba
kanlığın tespit yetkisini kullanırken süb
jektif ölçülere göre davranabildiği, poli
tik mülahazalarla dilediği sendikayı yet
kili kılmak yoluna başvurabildiği uygula
malarda görülmüş ve yargı kararları ile 
çoğu tespit i şilemler inin gerçeği yansıtma
dığı ortaya çıkmıştır. Özelikle yargılama 
işlemlerinin uzun sürmesi, Bakanlığın ha
talı işlemlerini engellemeyi her zaman 
mümkün kılamamaktadır. 

Öte yandan Bakanlıkça yapılan tespit 
işlemlerine karşı yargı önünde itiraz ©dil
mesi, yetki tespit işlemlerini uzatmakta, 
bundan da toplu sözleşme sistemi ve dş-
çiler zarar görmektedirler. 

Bu ve benzer sakıncaların giderilmesi 
için «Yetkili sendikayı belirleme» işlemi
nin tarafsız ve bağımsız bir kuruma bıra
kılması gerekli ve yararlı görülmüştür. 

Tarafsız bir «Yetki Tespit Kurumu» 
nun oluşturulması, yetki tespiti için yapı
lacak başvuruların bu kuruma yapılması, 
yetkili olacak sendikanın bu kurum tara
fından belirlenmesi, toplu görüşmeye baş
lanılması ve görüşmeler sırasında çıkabi
lecek uyuşmazlıkların çözümü içlin başvu
ruların bu kuruma yapılması, kurumun 
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uyuşmazlıkları çözüme ulaştıncı usul ve 
şekilleri, kurumun oluşması, görev ve yet
kilerinin belirlenmesi yasanın 13, 14, 15, 
16, 17 ve 19 uncu maddelerimin de değiş
tirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi 
Başkanlığına' 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 13 üncü madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriıyoruz. 

Gereğinim yapılması için oya sunul
masını diliyoruz. 

Saygılarımızla. 

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi
nin Tespitinde Usûl 

Madde 13. — 
1. Belli bir işkolunda toplu iş söz

leşmesi yapmaya kendisini yetkili gören 
işçi federasyonu veya sendikası o işko
lunda kurulu başka işçi federasyonları-
nın ve sendikalarınım adreslerini toplu gö
rüşme başlamadan en az altı işgünü ön
ce Çalışma Bakanlığından yazı ile başvu
rarak almaya ve bu federasyon ve sendi
kalara hangi işkolunda toplu iş sözleşmesi 
yapmak istediğini yazı ile bildirmeye ve 
bunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan 
birer gazete ile yayınlamaya mecburdur. 

Belli işyerli veya işyerlerinde toplu iş 
sözleşmesi yapmaya kendisini yetkılıli gö
ren işçi sendikası toplu görüşmeye başla
madan en az altı işgünü önce Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne yazı ile başvurarak 
aynı mahalde ve aynı işkolunda kurulu 
diğer işçi sendikalarının 'adreslerimi gös
terir bir listeyi almaya ve bu listede ya
zılı sendikaları hangi işyerinde toplu iş 
sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bil
dirmeye ve bunu varsa mahallî bir gaze
te ile ilan etmeye mecburdur. 
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2. Birinci bendin bir ve ikinci fık
ralarında gösterilen kapsamda toplu iş 
sözleşmesi yapmaya kendilerimi yetkili gö
ren işveren federasyonu ve sendikalarda 
söz konusu bent hükümlerine tabidir. 

3. Yukarıdaki bentler gereğince ila
nın yapılmasından itibaren veya ilan 
yapılmıyorsa yazılı bildirinin yapılmasın
dan itibaren altı işgünü geçtikten sonra 
yetkisizlik itirazı dinlenmez. 

Bir ve ikinci bentlerde yer alan bildiri 
ve ilan şartlarına uyulmaksızın yapılımı̂  
olan toplu iş sözleşmesinin taraflarından 
birinin yukarıdaki bentler gere'ğince yet
kisiz olduğu sözleşmemin uygulammaya 
başladığı günden itibaren altı işgünü için
de ilgililerce yapılacak itiraz sonucunda 
anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayı
lır. Bu bent uyarınca itirazlar 11 'inci mad
de gereğince yapılır. 

4. İtiraz müddeti geçmeden veya iti
raz kesin bir karara bağlanmadan toplu 
görüşmeye başlanamaz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

İsmail Hakkı önad 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Çiftçi' 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

'Etem Cankurtaran 
İçel 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre yeniden okutup işleme ko
yacağız efendim. 

Adana Milletvekili Mahmut Keçeli 
ve arkadaşlarının önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 13 üncü maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. Gereğinin yapılması için oya 
sunulmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin 
tespitinde usul 

Madde 13. — BeUi bir işkolunda top
lu iş sözleşmesi yapmaya kendimi yetkili 
gören işçi federasyonu veya sendikası, o 
işkolunda Ikurulu baş'ka işçi federasyon
larımın ve sendikalarının adreslerini toplu 
görüşme başlamadan en az altı işgünü 
önce Çalışma Bakanlığına yazıyla başvu
rarak almaya ve bu federasyon ve sen
dikalara hangi işkolunda toplu iş sözleş
mesi yapmak istediğini yazıyla bildirme
ye ve bunu Ankara, istanbul ve İzmir' 
de çıkan bçiner gazeteyle yayınlamaya 
mecburdur. 

Belli işyeri veya (işyerlerinde toplu iş 
sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gö
ren işçi sendikası toplu görüşmeye baş
lamadan en az altı işgünü önce bölge ca
dısına müdürlüğüne yazıyla 'başvurarak 
aym mahalde ve aynı işkolunda kurulu 
diğer işçi sendikalarınım adreslerini gös
terir bir listeyi almaya ve bu listede ya
zılı sendikallara hangi işyerinde toplu iş 
gi işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak 
İstediğimi yazıyla bildirmeye ve bunu var
sa mahallî bir gazeteyle ilan etmeye mec
burdur. 

2. Birimdi bendin bir ve ikinci fık
ralarımda gösterilen kapsamda toplu iş 
sözleşmesi yapmaya kendilerini yetkili gö
ren işveren federasyonu ve sendikaları da 
söz konusu 'bent hükümlerine tabidir. 

3. Yukarıdaki bentler gereğince ila
nın yapılmasından itibaren veya ilan ya-

26 . 5 . 1988 O : 3 

pılmıyorsa yazılı 'bildirinin yapılmasımdan 
itibaren altı işgünü geçtikten sonra, yet
kisizlik itirazı dinlenmez. 

Bir ve ikinci bentlerde yer adan bil
diri va ilam şartlarına uyulmaksızın ya
pılmış olan toplu iş sözleşmesıimin tarafla
rından birimin yukarıdaki bentler gere
ğince geçersiz olduğu sözleşmenin uygu
lanmaya başladığı günden itibaren altı iş
günü içimde ilgililerce yapılacak itiraz so
nucunda anlaşılırsa, bu sözleşme hüküm
süz sayılır. Bu bent uyarınca, itirazlar 11 
imci madde gereğince yapılır. 

4. İtiraz müddeti geçmeden veya iti
raz kesim bir karara bağlanmadan toplu 
görüşmeye başlanamaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayım Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarımıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 

arkadaşlarımın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayım Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Toplu 
tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
mun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkım
da Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanım 13 
üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Madde 13. — Yetki Tespiti fen İşçi 
Sendikasının Başvurusu ve Yetki Tespit 
Kurumu. 

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen 
işçi sendikası, Yetki Tespit Kurumuna 
yazıyla başvurarak sözleşmenin kapsamlı
na girecek işyeri veya işyerlerinde baş
vuru tarihlimde çailışan işçiler ile üyeleri
nin sayısının tespitimi is ,er. 

Yetki Tespit Kurur ııu, kayıtlarına gö
re başvuruda bulunan sendikanın çoğun
luğa haiz olması hallinde, toplu iş söz
leşmesi ve yapma başvurusunu işyerin
deki işçi ve üye sayısını, o işkolunda ku
rulu işçi sendikaları ile taraf olarak iş
veren sendikası veya sendika üyesi ol
mayan işverene başvurumun, alındığı ta
rihten itibaren altı işgünü (içimde, başvu
ru tarihindeki kayıtlara göre bildirir. Ço
ğunluğu haiz olmadığır tın tespiti hallimde, 
bu bilgiler sadece başvııran sendikaya ay
nı süre içinde bildiırilir. 

Yetki Tespit Kurumu; Yüksek Ha
kemi Kurulu tarafımdar Ankara iş Mah
kemesi hâkimleri arasın idam atanaoak bir 
başkan ile yeteri kadar uzımaın ve rapor
törden oluşur. Kurum başkanı iki yıl 
süreyle atanır. Aynı hikimin ikinci ksz 
atanması mümkündür. 

Yetki Tespit Kurumumun görev ve 
işleyişi itle kadro ve ödenekleri bu Kamu 
mum 65 inci maddesi gereğince çıkarıla
cak tüzükte gösterilir. 

BAİŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar m ı? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKA STI MUSTAFA 
BALCILAR (Eski'şehir; — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREîf AYKUT {İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

Buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Sayım Başkan, sayın milletvekil
leri; önergemizde, 2822 sayılı Yasanın 13 
üncü maddesinin eski şeklinde değişiklik 
yapan önerge dışında, yenliden düzenlen-
meşini öngönmskteyiz. 

2822 sayılı Yaşamım 13 üncü maddesi, 
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili ola
bilecek lişçi sendikasımım tespitini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanliğına vermiştir. 
Bakanlığım yetkili sendikayı tespiti birta
kım isnatları ortaya çıkarmakta, siyasî 
tercihlerin, siyasî baskıların bu tespitlerde 
etkim olduğu, zaman zamıam ileri sürül
mektedir. Haliyle bu iddialar da Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımı yıprat-
maktadur. 

Diğer taraftan, bakanlığım vermiş ol
duğu yetkili sendikayı tespit kararları da 
bazen yargı organlar ımca bozulmakta, bu 
durumda bu isnatlarda 'bulunanları sanki 
haklı göstermektedir. 

Diğer bir gerekçe de, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının Aşlerlinim 
pek fazla yoğun olmasıdır. Biz, bu tek
lifle bakanlığı bir anlamda işlerinde da
ha rahat olmayı sağlamış oluyoruz. 

Bu nedenlerle 13 üncü madde yeni
den düzenlenmiş, tarafsız, bağımsız bir 
yetki tespit kurumu kurulmuştur. Kuru
mun nasıl oluşacağı madde metninde ve 
gerekçede sarih şekilde belirlenmiştir. 

Tüm yetki tespitleri bu kurum tara
fından yapılacaktır. B'öylece s'İyasî tercih
ler yapıldı, siyasî baskılar yapıldı iddia
ları da ortadan kalkacaktır. Haliyle 13 
üncü madde yeni şekline büründüğü za
man, kanunun diğer maddeleriı 14, 15, 
16, 17 ve 19 uncu madelerinin de bu de
ğişikliğe göre yeniden düzenlemesi ge
rekmektedir. Bu husustaki önergelerimiz 
de hazırdır. Haliyle ilk şart, bu değişik
lik teklifimizin Yüce Meclis tarafından 
kabulüdür, 
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Önergemizin kabulünü yüce Meclisin 
takdirlerine arz ediyorum, saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ka
rar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamadım ki daha; 
oylarım, itiraz eder 5 arkadaş, eğer itiraz
ları uygunsa kararımı veririm, tereddüt 
ediyorsam yeniden sayarım. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Yu
karıdan bir bakın efendim. 

BAŞKAN — Siz aşağıdan mı bakı
yorsunuz? 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, olacak iş mi, gelmelerini bek
liyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, neticede yeter
sayıya varmak değil mi maksadınız. 
(SHP sıralarından gülüşmeler) Lehte ve
ya aleyhte; aleyhte İde olabilir; gelmedik
leri takdirde ara veriyor muyum? Niye 
ara veriyorum? Yetersayıyı bulmak için. 

Önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kalbul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 8 saatten beri 
biz burada oturuyoruz; ama, lehte veril
sin, aleyhte verilsin oturma zahmetinde 
'bulunmuyorsunuz. (SHP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) Efendim, ben 
doğru söylediğim kanaatindeyim. (SHP 
ve ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Doğru 
söylüyorsunuz Sayın Başkan, doğru. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutu
yorum : 

MADDE 3. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler 
uyarınca gönderilen tespit yazısını alan 
işçi veya işveren sendikaları veya sendi
ka üyesi olmayan işveren, taraflardan bi
rinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz 
olmadıkları veya 'kendisinin çoğunluğu 
'bulunduğu yolundaki itirazını sebepleri
ni de göstererek yazının kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde 
işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğü
nün ıbulunduğu yerdeki iş davalarına bak
makla görevli mahkemeye yapabilir. 
Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge 
müdürlüğünün yetki alanına giren işyer
lerini kapsadığı hallerde itiraz Ankara' 
»daki iş mahkemesine yapılır. İşletme top
lu iş sözleşmesi için itiraz, işletme mer-
'kezinin bulunduğu yerdeki iş mahkeme
sine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya ilgili 
Bölge Müdürlüğüne kayıt ettirildikten 
sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulun
duğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde 
onunu temsil edemeyen sendika yetki iti
razında bulunamaz.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hükümetçe 
getirilen 2821 sayılı Yasanın 15 inci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin tasarıyı biz, diğer maddelerde ve 
genelinde söylediğimiz gerekçelerle olum
lu ve yeterli bulamıyoruz. Bu nedenle 
de 2822 sayılı Yasanın 15 inci maddesi
ni karşılayan bir düzenleme ile grup ola
rak bir teklif sunduk Sayın Başkanlığa; 
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bu teklifin kabul edilmeyeceğini elbette 
biliyoruz; ama, biz muhalefet olarak, ana-
nıuhalefet grubu olarak, iktidar partisini 
ve Hükümeti kendi düşüncelerimiz doğ-. 
rultusunda uyarmaya çalışıyoruz. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
Yavru muhalefet de var mı? 

ALİ ESER (Samsun) — Saçmalama, 
saçmalama. 

BAŞKAN — Tabiî, bu arada çor
baya su döken olacak, kabul ediyorum; 
doğrusunuz. 

İSMAİL HAKKI ÖNAL (Devamla) 
— Tabiî ki, anamuhalefet partisi olarak 
diyorum, diğer muhalefet partisi adına 
konuşmaya yetkili değilim sayın millet
vekili. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasası, daha evvel de öylediği-
miz gibi, bizim toplu sözleşme, ve grev 
düzenimizi karşılamaktan uzak bir yasa
dır. Bu yasayı bu haliyle düzelteceğinize, 
bu haliyle bugünkü koşullara uyduraca
ğımıza, bize göre gittikçe güçleşebilecek 
girift bir hale getirebilecek düzenlemeye 
gidiyoruz. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşme
si Grev ve Lokavt Yasasının 15 inci mad
desini ve bu maddeyle atıf yapılan 13 ve 
14 üncü maddeleri, bir sendikanın toplu 
sözleşme yetkisine sahip olabilmesi için, 
her toplu iş sözleşmesinin yapılmasından 
önce, yasanın aradığı çoğunluk koşulla
rına sahip olup olmadığının Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
belirlenerek bir yetki belgesi verilmesini 
öngörmektedir. Sendika özgürlüğü Ko
mitesi, bu hükmü, ön idarî izin niteliğin
de görerek, 98 sayılı sözleşmede öngörü
len özgür toplu sözleşme ilkesine aykırı 
görmüştür. Bu konuda önemli olan bir 
noktaya değinmek istiyorum. 

2822 sayılı Yasanın yerleştirmek iste
diği sistemin içinde, işçi kesiminin de 
temsil edildiği karma ve tarafsız bir ku
rul tarafından söz konusu saptama işle
minin yapılmasına olanak sağlanmış ol
saydı, işlem bir nispette keyfîlikten arın
dırılmış olabilirdi. Esasen, yetki tespiti 
işleminde, bakanlık, yasa yoluyla tek 
yetkili konuma getirilince, bunun bir 
müsaade niteliğine bürünmesi kaçınılmaz 
olmakta ve giderek sistem, kayırmalara 
ve bazı sendikaları baskı altında tutma
ya yönelik bir durum almaktadır. 

275 sayılı eski Yasanın uygulama 
dönemlerinde yetki tespiti sırasında, ba
kanlığın, belirli ve ağırlıklı herhangi bir 
misyonu bulunmamaktadır. Yetki tespi
tini, doğrudan doğruya bağımsız yargı 
gerçekleştirmekte idi. öyle ki, yerleşen 
uygulama sonucunda, mahkeme deneti
minde bir bakıma referandumun yaşa
ma sokulması söz konusu oluyordu. Bu
günkü pozitif hukukun getirdiği ve yer
leştirmeye uğraşılan uygulamada, yetki 
belirlemesine dayanak olacak bilgi ve 
belgeleri tümü, Çalışma Bakanlığında 
bulunmaktadır. Konu, uyuşmazlık haline 
dönüşüp yargı yerine intikal ettiğinde bi
le, bakanlığın ağırlığı kendisini hisettire-
bilmektedir. Yargıç, bakanlıktaki belge
lerle direkt ilişki kuramamaktadır. Bu 
durum, yargılama hukukumuzun en te
mel ilkelerinden birini oluşturan doğru-
danlık ilkesini açıkça zedelemektedir. 
Böylece, huzurunuza bir yetki uyuşmaz
lığı gelen bir yargıç^ çözümleyeceği uyuş
mazlığın belgelerini bir diğer şahsın, ta
yin edilecek bilirkişinin aracılığı ile de
ğerlendirmeye çalışmaktadır. Bu neden
ledir ki, hemen hemen hiçbir yetki uyuş
mazlığı, doyurucu ve tatmin edici bir 
biçimde sonuçlanamamakta, toplu iş söz
leşmesi ise, amaçlanan iş barışım işyerle
rinde kuramamaktadır. 
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Bilirkişi adaleti yerine, hâkim adaleti 
ister olduğumuzdan, 2822 sayılı Yasanın 
getirdiği sisteme karşı çıkmaktayız, öne
rimizle ileri sürülüp savunulan yerleşik 
'bir uygulamanın benimsenmesi halinde, 
yetki uyuşmazlıklarında adil çözümler, 
işyerlerinde ise, barışın gerçekleştirilece
ği inancındayız. Bu nedenle de, Sosyal-
demokrat Halkçı Partili milletvekili ola
rak, Yüce Meclisin Başkanlığına sundu
ğumuz önergenin kabulünü diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 15 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık : 
Madde 15. — Belli işyeri veya işyeri 

için yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle il
gili toplu görüşmelerde işçileri temsil ba
kımından işçi sendikaları arasında çıka
cak yetki uyuşmazlıkları ile işverenler 
veya işveren sendikaları tarafından bu 
konuda yapılacak itirazlar veyahut iş
verenleri temsil bakımından işverenler 
ve işveren sendikaları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları 
tarafından 'bu konuda yapılacak itirazlar, 
yazılı çağrı tarihinden başlayarak üç iş
günü içinde Bölge Çalışma Müdürlüğün
ce karara 'bağlanır. Bölge Çalışma Mü
dürlüğünün bu konudaki kararına, ilgi
liler, kendilerine yapılacak yazılı bildiri 
tarihinden başlayarak, üç işgünü içinde 
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iş davalarına balkmakla görevli mahallî 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, 
altı işgünü içinde seri muhakeme usulü ile 
kesin olarak karâra bağlanır. 

Bir işkolundaki işyerlerini kapsamak 
üzere yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle 
ilgili toplu görüşmelerde işçileri temsil 
bakımından işçi federasyon ve sendikala
rı arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkla
rıyla işveren federasyon veya sendikaları 
veya işverenler tarafından bu konuda 
yapılacak itirazlar veyahut işverenler 
temsil bakımından işveren federasyon ve 
sendikaları ve işverenler arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıklarıyla işçi federasyon 
veya sendikaları tarafından bu konuda 
yapılacak itirazlar, yazılı çağrı tarihinden 
başlayarak altı işgünü içinde Çalışma 
Bakanlığınca karara bağlanır. Çalışma 
Bakanlığının bu konudaki kararlarına, 
ilgililer, kendilerine yapüacak yazılı bil
diri tarihinden başlayarak altı işgünü 
içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz ede
bilirler. ıBu itirazlar, Yargıtayın iş dava
larına bakmakla görevli dairesi tarafın
dan altı işgünü içinde kesin olarak ka
rara bağlanır. 

Etem Cankurtaran 
İçel 

ismail Hakkı önal 
İstanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Tufan Doğu 
Muğla 

Türkân Akyol 
izmir 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge 
daha gelmiştir. Bu önergeyi okumaya 
başladığımız andan daha önce verilip ve
rilmediği konusunda tereddüt sahibi ol-
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duğum için okutuyorum. Bundan sonra, 
önergelerin dana evvel, önergeler okun
maya başlamadan evvel verilmesi zarure
tini işaret ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822» sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kalırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 15 
inci maddesi, 'birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Hasan Namal 
Antalya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Abdullah UMürk 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü madde
ler uyarınca gönderilen tespit yazısını 
alan işçi ve işveren sendikaları veya sen
dika üyesi olmayan işveren, taraflardan 
birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi 
haiz olmadıkları veya kendisinin çoğun
lukta bulunduğu yolundaki itirazını, se

beplerini de göstererek yazının kendileri
ne tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü 
içinde işyerinin bağlı olduğu bölga ça
lışma müdürlüğünün bulunduğu yerdeki 
iş- davalarına bakmakla görevli mahke
meye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi, bir
den fazla bölge çalışma müdürlüğünün 
yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı 
hallerde, itiraz, Ankara İş Mahkemesine 
yapılır, ttiraz eden taraf, itiraz ettiğini, 
ilgili mahkemeden alacağı belge ile yetki 
tespit kurumuna yazıyla bildirir.» 

Gerekçe : 13 üncü maddeyle Yetki 
Tespit Kurumunun oluşiturulması nede
niyle, yetkili sendikanın belirlenmesi için, 
Yetki Kurumunca yapılacak işlemlere 
'karşı yargı yoluna başvuru şekillerini ve 
sürelerini belirleyen bu madde, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu ko
nu dışında bırakılmış olması nedeniyle 
değiştirilme zorunluluğunu doğurmuştur. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 15 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Çağrı yetkisi üzerine uyuşmazlık 
Madde 15. — Belli işyeri veya işyeri 

için yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle il
gili toplu görüşmelerde işçileri temsil ba
kımından işçi sendikaları arasında çıka
cak yetki uyuşmazlıkları ile, işverenler 
veya işveren sendikaları tarafından bu 
konuda yapılacak itirazlar veyahut işve
renleri temsil bakımından işverenler ve 
işveren sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları tara-
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fından bu konuda yapılacak itirazlar, ya
zılı çağrı tarihinden başlayarak üç işgünü 
içinde Bölge Çalışma Müdürlüğünce ka
rara 'bağlanır. Bölge Çalışma Müdürlüğü
nün bu konudaki kararlarına ilgililer ken
dilerine yapılacak yazılı bildirim tarihin
den başlayarak üç işgünü içinde iş dava
larına bakmakla görevli mahallî mahke
meye itiraz edebilirler. Bu itiraz, altı işgü
nü içinde seri mahkeme usulüyle kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bir işkolundaki işyerlerini kapsamak 
üzere yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle 
ilgili toplu görüşmelerde isçileri temsil 
bakımından işçi federasyon ve sendikalar 
arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile 
işveren federasyonu veya sendikaları ve
ya işverenler tarafından bu konuda yapı
lan itirazlar veyahut işverenleri temsil 
bakımından işveren federasyon ve sendi
kaları ve işverenler arasında çıkacak yet
ki uyuşmazlıkları ile işçi federasyon ve
ya sendikaları tarafından bu konuda ya
pılacak itirazlar, yazılı çağrı tarihinden 
•başlayarak altı işgünü içinde Çalışma Ba
kanlığınca karara bağlanır. Çalışma Ba

kanlığının bu konudaki kararlarına, ilgi
liler, kendilerine yapılacak yazılı bildiri 
tarihinden başlayarak altı işgünü - içinde 
Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar, Yargıtayın iş davalarına bak
makla görevli dairesi tarafından altı 
işgünü içinde kesin olarak karara bağla
nır. 

İsmail Hakkı Ön al 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK ©AKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 15 
inci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 
Yaşar Topçu 

Sinop 
ve arkadaşları 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü madde
ler uyarınca gönderilen tespit yazısını 
alan işçi ve işveren sendikaları veya sen
dika üyesi olmayan işveren, taraflardan 
birinin her ikisi gerekli yetkiye haiz ol
madıkları veya kendilerinin çoğunlukta 
bulunduğu yolundaki itirazını, sebepleri
ni de göstererek yazının kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde 
işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma mü
dürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davala
rına bakmakla görevli mahkemeye yapa
bilir. Toplu iş sözleşmesi birden fazla 
bölge çalışma müdürlüğünün yetki alanı
na giren işyerlerini kapsadığı hallerde 
itiraz, Ankara İş Mahkemesine yapılır. 
tliraz eden taraf, itiraz ettiğini, ilgili mah
kemeden alacağı belge ile yetki tespit ku
rumuna yazı ile bildirir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İs
tanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge Ikabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 
üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeye geçmeden önce mad
de teklifleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye BüyükvMillet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 
16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüöğlu 
Zonguldak 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Doğan Baran 
Niğde 

Ahmet Korkmaz 
Kütahya 
Ali Eser 
'Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 
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Hasan Nama! 
Antalya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

«Yetki belgesi alınmadan toplu iş söz
leşmesi yapılmaz. Yetki belgesi alınma
dan yapılan bir toplu iş sözleşmesinde 
taraflardan birinin veya her ikisinin yet
kili olmadığı ve bu sdbeple sözleşmenin 
hükümsüzlüğü, durumun öğrenilmesin
den itibaren otuz gün içinde yetki tespit 
kurumunca taraflara ve o işkolunda ku
rulu işçi sendikaları ile işveren sendika
ları veya sendika üyesi olmayan işveren
lere tebliğ edilir. Bu tebliğe uyulmadığı
nın tespiti halinde, 45 gün içinde yetki 
tespit kurumu ve ilgililerce toplu iş söz
leşmesinin hükümsüzlüğü dava yoluyla 
ileri sürülebilir.» 

Gerekçe : Kamu düzeninin korunması 
için, yetki belgesi alınmadan yapılmış bir 
toplu iş sözleşmesinin hükümsüz kılınma
sı için yapılacak işlemleri ve uygulanacak 
usulleri belirleyen bu madde yetki kuru
munun oluşumu nedeniyle paralel ve uy
gunluk sağlanması amacıyla değiştirile
rek düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Önerge yeni bir madde 
teklifi mahiyetindedir. Hükümet tasarı
sında ve komisyon raporunda bu madde 
hakkında bir hüküm yoktur. 

Komisyon ekseriyeti bu teklife işti
rak ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İşleme koyamıyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyü'k Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu-
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nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 
17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya' 

Alaettin Kurt-
Koeaeli 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Fuat Kılcı 
İzmir 

MADDE 17. — Toplu Görüşmeye 
Çağrı: 

«Tespit yazısın alan işveren sendikası 
veya sendika- üyesi olmayan işveren ve
ya yetki belgesini alan işçi sendikası, tes
pit yazısını veya yetki belgesini aldığı 
tarihten itibaren onbeş gün içerisinde 
karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. 
Çağrı tarihi derhal yetki tespit kuruluna 
bildirilir. 

Bu süre içerisinde çağrı yapılmazsa, 
yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

Toplu görüşme çağrısına çağrıyı ya
pan taraf, toplu görüşmede ileri sürece
ği tekliflerin bütününü eklemek zorun
dadır. Ancak, tarafların, toplu görüşme 
gereği ileri sürecekleri tekliflerde değişik
lik yapma haklan saklıdır.» 

Gerekçe : Toplu sözleşme akdetme 
yetkisi elde etmiş işçi sendikası ile işve
ren sendikası veya işveren sendikası üye
si olmayan işverenin, sözleşme akdetme 
hakkını zaman geçirmeden kullanmasını 
öngören bu düzenleme, sözleşme akdet
me hakkının kötüye kullanılmasını engel
lemek amacı gütmektedir. Ayrıca, top
lu görüşmelere konu teşkil edecek husus
ların yer alacağı, teklif karşı metinlerinin 
geçerliliği ile görüşmelerin uzamasını en
gelleyici usuller belirlenmiştir. 

BAŞKAN — Önerge yeni bir mad
de teklifi mahiyetindedir. 

Komisyonun ekseriyeti feu teklife iş
tirak ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — İştinak etmi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koya
mıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı» ile ilgili Yasanın 
«Görevli Makam» başlıklı 18 inci mad
desinin yürürlükten kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Doğan Baran 
Niğde 
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Mehmet Korkmaz 
Kütahya 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Hasan Namal 
Antalya 

Gerekçe : «Yetki Tespit Kurumu» 
müessesesinin oluşturulması nedeniyle, 
toplu iş sözleşmesini akdetmeye yetkili 
olacak sendikanın belirlenmesi, bu be
lirlemeden sonra tarafların yangı nezdin-
de yapacakları itirazların şekil ve şart
ları değiştirilmiş olduğundan ve önceki 
düzenlemelerde yer alan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının konu dışında 
bırakılmış olmasından dolayı 18 inci 
maddenin hiç bir işlevi kalmamıştır. Bu 
nedenle yasadan çıkarılması zorunlu 
hale gelmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Önerge yeni bir madde 
tekjifi mahiyetindedir. 

Komisyonun ekseriyeti bu teklife işti
rak ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — tştirak etmi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koya
mıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kındaki Kanun Tasarısı» ile ilgili Yasanın 
19 uncu maddesinin 'birinci ve ikinci fık

ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Cav it Erdemir 

Kütahya 
Ali Eser 
Samsun 

Doğan Baran 
Niğde 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Hasan Namal 
Antalya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

«Çağrının karşı tarafa tebliğ tarihin
den itibaren altı işgünü içerisinde taraf
lar toplu görüşmenin yer, gün ve saatini 
aralarında anlaşarak tespit ederler ve bu
nu yetki tespit kuruluna bildirirler. 

Toplantı yer, gün ve saati bakımın
dan taraflar arasında bir anlaşmaya va-
rılamazsa, taraflardan birinin üç işgünü 
içerisinde başvurması üzerine yetki tes
pit kurumunca toplantı yeri, günü ve 
saati, başvurma tarihinden başlayarak 
altı işgünü içerisinde tespit edilir ve ta
raflara bildirilir. 

Gerekçe : Toplu görüşmenin başlama
sı usul ve esaslarını belirleyen bu mad
de, yeni oluşturulan «Yetki Tespit Ku
rumumun 'düzenleniş ve çalışma biçimi
ne uygunluk sağlanması için değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Önerge yeni bir madde 
teklifi mahiyetindedir. 

Komisyon ekseriyeti bu teklife katı
lıyor mu? 

— <138 — 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO-
MtSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR {Eskişehir) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koya
mıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top

lu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hak
kındaki Kanun Tasarısı» ile ilgili 20 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Ali Eser 
Samsun 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Doğan Baran 
Niğde 

Mehmet (Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Hasan Namal 
Antalya 

Madde 20. — Toplu sözleşmenin im
zalanması ve tevdi edilmesi : 

Toplu görüşmenin sonunda bir anlaş
maya varılırsa, beş nüsha olarak düzen
lenecek olan toplu iş sözleşmesi, taraf 
temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin 
birer nüshasını taraflar alırlar; üç nüsha
sı da toplu görüşme için çağrı yapmış 
olan tarafça, yetki tespit kurumuna imza 
gününden başlayarak altı işgünü içinde 
tevdi edilir. 

Yetki tespit kurumu, kendisine tevdi 
edilen toplu iş sözleşmelerinin iki nüs
hasını Çalışma Bakanlığına gönderir. 
Bakanlık, toplu iş sözleşmesinin bir nüs
hasını Devlet istatistik Enstitüsüne gön
derir. 

Gerekçe : Yeni oluşturulan «Yetki 
Kurulu»na tevdi edilen görevler arasında, 
imzalanan toplu iş sözleşmelerinin der
lenmesi ve kayıtlarının toplanması görevi 
de bulunduğu için, maddede bu doğrul
tuda düzenleme yapılmıştır. 

BAŞKAN — Önerge, yeni bir madde 
teklifi mahiyetindedir. 

Komisyon ekseriyeti, bu önergeye iş
tirak ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO-
MtSYO'NU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — İştirak etmi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koya
mıyoruz. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2822 sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
22 nci maddesine birinci fıkra olarak aşa
ğıdaki; fıkra eklenmiştir. 

«21 imci maddenin 'birindi fıkrasına 
göre düzenlenen yazıyı alan makam, ya
zıyı düzenleyen tarafın talebini gözönü-
ne alarak otuz veya altmış günün geç
mesini beklemeksizin aşağıdaki hüküm
ler uyarınca arabuluculuk işlemlıerini baş-
latıır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Grubu adına, Sayın Önal; buyurun efen-
dıirn. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 2822 sayılı Top
lu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasa
sının 22 ncii maddesine birinci fıkra ola
rak ekleramek istenilen fıkrayı, maddenin 
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tümüne karşı olduğumuz ve tümünün de
ğişmesi gerektiğine inandığımız içi,n 
olumla bulmuyoruz. 

2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Yasasının 22 nci maddesinde 
düzenlenen «Arabuluculuk» kurumu, Mil
letlerarası Çalışıma Teşkilatı Genel Kon
feransı tarafından kabullenmiş bulunulan 
98 sayılı sözleşmenin 4 üncü maddesinde 
öngörülen, özgür toplu sözleşme, özgür 
toplu pazarlık hakkına aykırı bulunmak
tadır. 

Anayasamın 53 üncü maddesinde, iş
çiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak eko
nomik ve sosyal durumlarını ve çalışma 
koşullarını düzenlemek amacıyla toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkına .sahip ol
dukları ve 54 üncü maddesinde de, iş
çilerin grev hakları düzenlenmektedir. 
Anayasayla, kısmen de olsa, güvence al
tına alman ya da alınmak istemen toplu 
iş sözleşmesi özgürlüğü, maddelerin sö
zünden de anlaşılacağı gibi, özgür toplu 
pazarlık hakkının kullanılması sonucunu 
gerçekleştirmiş bulunan durumlarda anla-
tılımaktadır. 2822 sayılı Yasanın 15 inci 
maddesinlim düzenleniş biçiminden anlaşıl
dığı gbi, yasanın diğer açık engelleme hü
kümlerinin yanında, arabuluculuğa da 
yer verilmiş olunmasının gerçek nedeni
ni, işçinin grev hakkını kullanmasının 
önlenmesinde buılmıaktayız. Bu amaç, giz
lenmeyecek ölçüde açıktır. Her ne ka
dar maddede arabulucunun istenmesinin 
mecburî bulunmadığı anlamı çıkar gibi 
oluyorsa da, işveren tarafından da iste
me hakkı tanınmış olduğundan, her iş
veren, dilediği zaman hu yolu işleterek, 
grev uygulamasını geciktirebilecek ve top
lu iş sözleşmesi bağıtlama süresini rahat
lıkla uzata'bileoektiır. 

Öte yandan, arabulucular, çoğu za
man yanlara karşı görev yapmamış du

rumuna düşmemek için, kötü sonuç do
ğuracağı önceden görülen hallerde bile, 
genellikle karar verme yolunu seçmekte
dirler. Kendilerinin bu görevli ücretli ola
rak yürütmeleri söz konusu olduğu için 
de, bu ücretler uygulamada oldukça yük
sek tutarlarda saptandığı için, anılan 'bi
çimde göctermelik işlemlere yöneMmımesi 
de çokça görülmekte ve belirlenmiş ol
maktadır. 

Son olarak, arabulucular yargıç değil
dirler. Bu nedenle, bağımsızlıkları ya da 
yansızlıklarından söz edilemez. Yansızlığı 
doyurucu olamayan bir görevlinin ise 'ba-
şrılı olabilmesi ve giderek iş 'barışını 
sağlayabilecek mis yomları yerine getire
bilmesi olanaksızdır. 

Bu nedenle, uluslararası normlarla da 
bağdaşmayan maddenin yasa metninden 
çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz, arabuluculuk müessesesini, gerçekten 
toplu pazarlık hakkına getirilmiş bir sı
nırlandırma olarak görmekteyiz. Çünkü, 
yasa koyucu, toplu serbest pazarlığı geti
rirken, iişçi ve işveren arasında günün ko
şulları ve işyerinin durumuna göre de
mokratik bir uzlaşmayla sonuçlanabile
cek bir düzenlemeden yana olmuştur ya 
da onu amaçlamıştır. Ama, arabuluculuk 
sistemi, işçi ve işvereni aradan çıkarmak
ta ve demin de arz ettiğim gibi, yargıç 
olmayan ama yargıç görevini gören ve 
yansızlığı da belli olmayan bazı insan
lara, işçi ve işverenlerin karşılıklı ola
rak yapmaları gereken pazarlıkları tevdi 
etmektedir. 

Bu nedenle, bu müesseseye tümden 
karşıyız, bunun yasadan çıkarılması ge
rektiğine inanıyoruz. Grup olarak da bu 
doğrultuda bir önerge sunmuş bulunmak
tayız, 
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Önergenin kabulü dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Uluslararası normlarla uyuşmadığı ve 
serbest pazarlık sistemi ile bağdaşmayan 
hükümleri içermekte olduğundan, 2822 
sayılı Yasanın 22 nci maddesinin kanun 
metninden çıkarılmasını öneriyoruz. 

Gereğin'in yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

'Saygılarımızla. 
İsmail Hakkı Önal 

îstaribul 
Tufan Doğu 

Muğla 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Türkân Akyol 

izmir 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Etem Cankurtaran 

tçel 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabu! edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeden sonra yeni madde 
teklifleri vardır, okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarıya ek bir 
ma'dde ilave edilerek, 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun 29 uncu maddesinin üçüncü bendi
nin bu maddeden çıkarilmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe: ^ 

Bu düzenleme ile su, elektrok, hava
gazı, kömür, tabiî gaz ve petfol sondajı, 
üretimi, tasfiyesi ve dağıtım işlerindeki 
grev ve lokavt yasakları kaldırılmakta
dır. 

Önerenler: 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Cemal Şahin 
Çorum 

Kâzım Özev 
Tokat 

Mehmet Dönen 
Hatay 

BAŞKAN — Önerge, yeni bir mad
de teklifi mahiyetindedir; dolayısıyla, Ko
misyon ekseriyeti önergeye katıldığı tak
dirde yeni bir madde olarak müzakereye 
açacağım. 

Komisyon önergeye ekseriyetle katı
lıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım, 

BAŞKAN •— Komisyon ekseriyeti ka
tılmadığından dolayı, önergeyi işleme koy
ma imkânımız olmamıştır. 

- 4 4 1 — 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meelis'i 

Başkanlığına 
59 sıra sayısıyla görüşülmekte olan 

«2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı»na 
aşağıdaki maddenin 5 inci madde olarak 
eklenmesi ve diğer maddelerin de buna 
göre sıralanmasını arz ederiz. 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Abdülkadir Aksu 
Diyar'baikjr 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Madde 5. — 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 
uncu maddesinin 3 ve 5 inci bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3, Su, elektrik, havagazı, termik sant-
rallarını besleyen linyit üretimi, tabiî gaz 
ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, da
ğıtımı, üretimi, nafta veya tabiî gazdan 
başlayan petrokimya işlerinde. 

5. 'Kamu kuruluşlarınca yürütülen it
faiye, şdhiriçi deniz, kara ve demiryolu 
ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hiz
metlerinde, 

Gerekçe :' 

Grev ve Lokavt yapılamayacak işler 
'kapsamından tüm kömür üretimi ve te-
m'iziik işleri çıkartılmakta, zorunlu kamu 
hizmeti sayılan termik santrallarını bes
leyen linyit kömürü üretimi işleri kapsa
mında kalmakta, naftanın petrol yan ürü
nü olup, olmadığı konusundaki tereddüt 
giderilerek daha çok sendika üyesinin grev 

hakkından faydalanmasına imkân tanın
maktadır. 

BAŞKAN — Yeni 'bir ma!dde teklifi 
mahiyetinde olan bu önergeye Komisyon 
ekseri'yeti katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılıyoruz efen
dim. 

. BAŞKAN — Komisyonunuzun ekse
riyeti var mıdır efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Komisyonumuzun 
ekseriyeti vardır efendim. 

İBAŞKAN — İşaret eder misiniz? Ri
ca ediyorum... Evet. 

Önergeyi, yeni 'bir ma'dde olarak mü
zakereye açıyorum. 

Söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın Ata-
lay. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekillileri; biraz 
önce Anavatan Partisi Grubu taraflından 
Önerilen ve tasarıya yeni bir mıaidde ila
vesini getiren maddeye ilişkin olarak, 
daha önoe parti grubumuzdan da bir 
önerge verilmişti. Bu konuda Komisyo
nun tavrı .izlendiğinde, dünden ve bugün
den beri çalışma yaşamını ilgilendiren 
düzenlemelerle ilgilü olarak ve özelikle 
de dünkü görüşmelere cevap olarak Sayın 
Bakanın bugün' yapmış oldukları: açıkla
malarını samimi bullmak mümkün değil
dir. Zaman zaman işi'jerine geldiğimde 
eleştirilere espri ıil!e cevap veriilimekte, za
man zaman da ciddî olarak belirli gerek
çeler ortaya konutaaktadır. Sayın Ba
lkana muhalefetten, özellikle işçi hakla
rının ileriye götürü'mesi konusunda öne
riler geldiğinde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, burada 
verilen önerge, muayyen işıkolllarının grey 
ve lokavt yasağı dışına çıkarılması konu-
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sudur. Müzakere konumuz da bu olma
lıdır. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan1, odur; ama ben genelden öze
lle doğru gideceğim ve o anlamda anlat
maya çalışıyorum. 

Sayın Bakan, işçi haklarının ileriye 
götürülmesi konusunda muhalefetten cid
dî öneri geldiği takdirde bunu değerien-
dinecefclerini söylemekteydiler. 

Şimdi, sormak isteriz : Biraz önce ge
tirilen ve yeni bir madde ilavesi yapılma-
st istenilen öneride kömür ve tabiî gaz 
yanında, özellikle Türkiye'de sayılan 
önemli bir miktarı bulan petrol işçilerinin 
grev yasağını sürdürmek ne anlama gel
mektedir? Bir taraftan Türkiye'de insan 
hakları konusunda ileriye gidildiği söyile-
mecek; bu çerçevede muhalefet ciddî ola
rak önerilerini getirdiği zaman da, Ana
vatan Partisinin değerli sözcüleri, bunla
rın teknik müzakere olmadığını, muha
lefet sözcülerinin sadece repertuvarların-
daki düşüncelerimi ileri sürdüklerini' iddia 
edeceklerdir. 

Değerli rniılletvekiKıeri, uluslararası an
laşmaların hiçbirisi zorunlu esasa dayan
maz, dünyadaki İlişkilerin hepsi' gönül
lü esasa dayanır. Bugün dünyada bazı ül
keler vardır ki, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesini imzalamamıştır veya ilgili 
hükümlieriıni, protokollerini imzalamamış 
olabilir; aynı şekilde, Uluslararası Ça
lışma Örgütünün de önerilerini, uluslar
arası anlaşmalarım imzalama konusunda 
bir mükellefiyetin olmadığı elbette doğ
rudur. Bunun yeniden keşfi söz konu
su olamaz; ama, eğer çağdaş olduğumu
zu iddia ediyorsak, bunun gereklerini ye
rine getirmemiz gerekmektedir. 

Sormak isteriz : Bugün üyesi olmaya 
çalıştığımız hangi Avrupa ülkesinde pet
rol işçilerinin grev yasağı vardır veya 

önemli işkollarının hangisinde grev yasa
ğı vardır? Bugün, birçok Avrupa ülkesin
de -dün de söylenildi- güvenlik kuvvetle
ri dahiıl olmak üzere birçok işkolunda 
bütün çalışanlar grevli, sendikalı, toplu 
sözleşme halklarına sahiptirler. Bu anlam
da, «Efendim ILO'nun falan tasarısı şu 
ülkede limzalanımamıştır, Hollanda'da im-
zalanmamıştır, Japonya'da Japon erke
ğinin daha fazla çalışması ailesel anlam
da saygınlık getirmektedir» gibi masala
rı buraya lütfen getirmeyin. 

Biraz önce bu kürsüde yine söylenil
di. İdeolojik olarak Türkiye'de işçilerin, 
emekçilerin sömürü'mesıini ve bunun sis
tematik olarak sürdürülmesini uygun bu
luyorsanız meselle yok. Siyasal plandaki, 
ideolojik plandaki bu yaklaşımları şu 
veya bu şekilde kapalı tutacak, bunu baş
ka görüntüler altında ortaya getireceksi
niz; bunun saımiımiyetle bir ilgisi olamaz. 
Devrimci işçi send'ika'arının bir kısım,1 yö
neticilerinin demokrasiye olan inançları, 
bilek halklarıyla parllıamentoya gelmelerini 
demokrasinin bir ürünü olarak ortaya 
koyamazsınız. Daha dün, referandum1 ol
madan sizin Türkiye'de siyasal yasakla
ra ıkarşı yaklaşımınız da ortadaydı. Ne 
zaman ki referandumla Türkiye'de siyasî 
yasakların bir kısmım ortadan kaldıırmış-
lardır, buna da sahip çıkmaya çalışıyor
sunuz. 

Şimdi sormak İsteriz : Türkiye'de yi
ne düşüncelerinden dolayı onbinlerce in
san siyasal planda yasaklıdır. Türkiye 
Komünist Partisi ve Türkiye İşçi Partisi 
genel sekreterleri tutuMudur. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Öner
geyle ne İlgisi var efendim? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Elbet
te ilgisi vardır, elbette ilgisi vardır... 

BAŞKAN — Sayın Ataliay, zannedi
yorum, bir metin hazırlamışsınız; bunu 

— 443 — 



T. B. M. M. B : 71 26 . 5 . 1988 0 : 3 

okumak mecburiyetinde hissediyorsunuz 
kendimizi. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Elbet-
gi metin Başkan?.. Elimde bir metlin yok, 
elimde kanun tasarısı var. 

BAŞKAN — Kafanızda var o za
man. 

FUAT ATALAY (Devamla) — El
bette kafamızda düşüncellerimiz var. 

ÎBRAHtM ÖZTÜRıK (Adana) — 
Her şeyi propaganda konusu yapıyorsun. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Hep ay
nı şeyleri söylüyorsunuz kardeşim. 

BAŞKAN — O hailde, önerge üzerin
de konuşun. 

FUAT ATALAY i(Devamla) — Öner
ge üzerinde konuşuyorm. 

Şunu söylemek istiyoruz : Türkiye'de 
hailen siyasal yasaklar vardır; anua, ko
nuya ilişkin olarak işçi hakları konusun
daki ciddî yasakllaımalar varken, göz bo
ylamak için, esas belirli yerlere mesajları 
vermeye çalışanlar sizlersiniz. 

Bu çerçevede,, grev yasağının hailen 
önemli işkollarında olması anlamsızdır, 
anlamsız olduğu kadar antidemokratiktir. 
Sayın Bakanın, komisyon sözcüsünün bu 
konudaki konuşmaları gerçekleri değiştir-
ımez sayın millet vekilleri. Bunun böyle 
bilinmesini istiyor, saygılarımı sunuyo
rum. 

'BAŞKAN — 'Başkaca söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... (ANAP sıralarından «Han
gi önerge» sesleri) 

Efendim, yeni madde teklifi var. Ko
misyon katildi, beni ide yeni madde tek
lifi olarak, Komisyonun kabull ettiği met
ni müzakere ettirdim, şimdi oyluyorum' : 
Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
miş ve 5 inci madde olanak metne dahil 
'edilmiştir. 

5 incıi maddeyi, 6 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 6. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesli Gnev ve Lokavt Kanununun 
3'8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir işyerinde grev veya lokavtın uy
gulanmaya başlaması ile birlikte işçiler 
işyerinden ayrılmak zorundadırlar. Gre
ve katılmayan veya katılmaktan vaz
geçenlerin işyerinde çalışmaları, hiçbir şe
kilde engellenemez. Greve katılan veya 
lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine gi
riş çıkışı engellemeleri veya işyeri önün
de topluluk teşkili etmeleri yasaktır.» 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz is
teyen?.. 

Sayın Yaşar Topçu, Buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
bu madde üzerinde söz alışımızın sebe
bi şudur : Bu maddede yapılmak iste
nen değişikliğin, getirilmiş olan değişik
liğin; Türkiye'de haklarını, daha doğru
su millî gelirden alacakları payları belli-
başh ilki yolla alma şansına sahip bir 
kesimin, yani birisi asgarî ücret, öteki 'de 
sendikalaşma, topllu pazarlık, toplu söz
leşme ve uyuşmazlık halinde toplu uyuş
mazlık yoluyla grev hakkını, işveren için 
de lokavt hakkının kullanılması suretiyle 
elde etmıdk ve böylece, millî gelirden, in
sanca yaşayabileceği bir payı almak du
rumunda olan bir kesimin problemlerini 
ve 12 Eylül sonrası fevkalade dönemin, 
dün ifade ettiğim gibi, güdüm1 'arzusuyla 
hazırladığı 53 ve 54 üncü maddelere uy
gun bir şekilde, yine o dönem"tarafından 
çıkarılmış yasayı, burada başından sonu
na, çok esaslı, temelden, kökünden halet-
ımesi gereken Yüce Meclisin; yine açıkça 
ifade ediyorum ki, demokratik, hür ülke
lerde böyiîe toplu pazarlıklar yoluyla, ken-
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dişi gibi, Anavatan iktidarının da slogan 
halline getirdiği «orfcadirek» ıkavramu içe
risine giren esnaf, ımıemur, işçi ve köylü
nün yüzde 75'lere varan millî gelir payı
nın, 1983 yılından sonra yüzde 37,5'a ve 
1987 yılında da yüzde 30'a düşmüş ol
duğu Türkiye'de, Türk siyasî literatürü
ne, demin konuşan arkadaşım Güneş 
iMüftüoğlu'nun söylediği gibi, «Bel - Hin- . 
di» tabirinin girmesine vesile olmuş, yani 
Belçilka'daıki gibi 6 - 7 bin doilar alanlar, 
Hindistan'daki gibi 200 - 300 dolar alan
ların oluşmasına vesile olmuş şu yasayı, 
Yüce Meclisin; yüceliğine yakışır bir 
sekilide müzakere edip, köklü ve temelli 
çözümler getirmesi gerekirken, «ve çevre
si» tabirinin kaldırılması için, sadece bu 
tabirin kaldırılması için, akşamım yedi-
buçuğunda -Yüce Meclisin toplantı ha
linde bulunduğunu Türk kamuoyuna ilan 
ediyorum. 

MEHMET DELİOEOĞLU (Adıya
man) — İftihar et, çalışıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Böy
lesine ileri(!) bir teklifi getiren Sayın Ba
kanı ve Komisyon üyelerini ve ilktidiar 
partisini de dünya kamuoyuna takdim 
ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından a'lkışliarf!]) 

«...ve çevresi» tabirini niye kaldirıyor-
sunuz arkadaşlar? îşliemeyen, bir insanın 
kulllanamadığı bir hakkı için, yani çev
resine yasak koysanız, arkasına yasak 
koysanız, önüne yasak koysanız, yanına 
yasak koysanız ne olur, koymasanız ne 
olur? Yani, böyle bir madde için gece
nin 19.30'unda, hem de fevkalade top
lantılar yaparak, bu tür maddeter için, 
Sayın ©akanın demin ifade ettiği gibi, 
çok ileri teklifler getiriyoruz diye bizim 
burada oyalanmamızdan alınmış bulunu
yoruz. 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Salona yeni girdiniz herhalde? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, ne zaman 
maddeye geliyoruz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Mad
de üzerinde konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sabırla bekliyorum efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Başkan, madde üzerinde, konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Sabırla bekliyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu 

maddede kaldırılması gereken, kuılaınıl-
ımayan, kullandırılmayan ve böylece bu 
kitlenin millî gelirden daha az pay alma
sı sonucunu doğuran grev hakkının, lişve-
ren içinde lokavt hakkının kullanılır ha
le getirilmesi olmalıydı. Biz bakilerdik ki 
hükümet, komisyon ve iktidar partisi 
Anayasanın 54 üncü maddesinin son fık
rasına sığınmasın! 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Anayasadır, sığınırız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, değiştiriniz, değiştirelim; ondan 
sonra da bu maddeleri değiştirelim de
dik, deminden beri anlatmaya çalıştığı
mız budur. Şimdi, bir grev hallinde, böy
le bir hükmün konulmasının, yani me
tindeki hükmün konulmasının, «Grev ya
pılan işyerinin önünde toplanma, giriş 
çıkışın engellenmesi» ve şimdi kaldiırılma-
ya çalışılan1 «... ve çevresinde» ifadesinin 
bir amacı var : Anayasanın 54 üncü mad
desinin son fıkrasında getirilen ve isteyen 
işçinin işyerinde çalışması illkesıinlin kul
lanılabilmesi, böylece referandumla ko
nulmuş grev hakkının1, hatta hatta grevi 
tarif eden aynı kanunun burada sadece 
o bölümünü okuyacağım, grevin tanımını 
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yapan o maddesinin «İşçilerin topluca ça
lışmamak suretiyle» -grevin kanundaki 
tarifi budur- diyerek tarif ettiği grevi, 
sonradan «çalışmak isteyenler acaba ıkor-
Ikar da (işyerine girmez mi» diye, işyeri-
nıin önümden kaldırmaya çalıştığı bir en
gelin, «çevre» tabirinin kaldırılmasından 
ibarettir. 

Arkadaşlar, meseleleri bu kadar hafi
fe lütfen almayalım. Sonra bakınız ne 
olur? Sonra, bu haklar kullanılımaya kul-
lanılknaya, bu insanlar haklarını alama
ya alıamaya başka şeyler yeşertir. Yeşer
miştir. Efendim, «Ne ikadar oyallarsak 
kârdır» şeklinde düşünemeyiz. Biz, Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisimin üyeleri 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları! içe
risinde olan her Türk vatandaşının bu 
gününü ve yarınını düşünmek, onun Ana
yasanın ve tüm anayasaların eşitlik ilke
sine uygun bir şekilde, topluma yaptığı 
katkının karşılığını, 'insanca yaslamaya 
müsait karşılığını almaşımı ısağlamak zo
rundayız. Binaenaleyh, burada kendi ken
dimizi aldatarak, bir hakkın kullan ılıma
dığım ve bu yüzden de bu kitlenin fakir-
leştiğimi hepimiz bilerek, sabahtan akşa
ma bu şikâyetleri dinleyerek, akşamın 
bu saatinde «... ve çevresi» tabirini kal
dırmak için burada Yüce Meclisin top
lantı halinde olmasını esefle karşılıyorum. 

ıBari, böyle işlerle uğraşaoağımıza, 
başka bir teklif getirilse de, hazır kulla
nılmayan, kullandırilımayan bu hak için, 
bu maddeye dense ki «grev halklkı açık
tan kullanılamaz gizli kullanılır» Her şey 
olur biter. Bütün bu telaşeye, bütün bu 
çırpınışa bütün bu değişikliğe de lüzum 
kalmaz. Sonunda ne olur? Sonunda, her
kese olan hepimize olur, onu da hep bir
ilikte görmüş oluruz. 

Yapılan iş yanlıştır. Geliniz, teklifi
miz şudur : Komisyon bu maddeleri ge

ri alsın, oturalım hep birlikte müzakere 
ederek, idemin meydana geldiği gibi; siz 
grupta herhalde bu tür kanunları konuş
muyorsunuz, tabiî bizi İlgilendirmez ama, 
hep böyle araya girerek değiştiriyorsu
nuz; biz, sizin getirmiş olduğunuz tasa
rıları kendi grubumuzda sabahtan akşa
ma kadar tartışıyoruz, sizin kendi yasa
larınızı tartışmadığımız anlaşılıyor, araya 
girdiğinize göre, noksanlıkları ve aksak
lıkları ancak böyle ara •tekliflerle düzelt
meye kalkıyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yınız efendim, 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum. 

Ona da şükrediyoruz; ama, geliniz şu 
hakları, ülkenin yararına, bu hakları kul
lananların yararına bir denge içerisinde 
kullanılması için elbirliğiyle, kökten, te
melli düzenlemenin bir yolunu bulalım. 
Bu şekilde bir yere varmamız mümkün 
değildÜr. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz iktidar olunca yaparsınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, biz iktidar olunca yapacağız; ya
kındır, merak etmeyiniz. (ANAÎP sırala
rımdan gürültüler) 

Saygı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL' 

HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayım milletvekilleri; 28122 sayılı Ya
sanın 38 inci maddesinde yapılmak iste
nen ve Sayın Bakanca da ileri bir adım 
olarak nitelemen değişikliği, SHP Grubu 
olarak yeterli görmüyoruz. Bu nedenle 
de, maddeyi karşılayabilecek, bu alandaki 
ihtiyacı karşılayabilecek, grev hakikini 
kullanılabilir bir hale getirebilecek ve 
grev hakkını güvenceye alabilecek yeni 
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bir düzenlleme yaparak Yüce Meclis Baş
kanlığına sunduk. 

Maddeyi şunun- için tatmin edici bul
muyoruz : Bir işyerinde grevin başlama
sı hallinde, çalışan tüm işçiler, sendika
lı olsunlar veya dmasınlar, bu greve ka-
tıkna konusunda tam bir serbestiye sahip 
olmalıdırlar, örneğin, bir işyerinde salt 
birkaç sendikalı işçi bulunsa bille, işçile
rin tümü, dilerlerse, bu greve katılabil
meli, dolayısıyla yasadaki himayelerden 
yararlana bilime İldirler. Ancak, eğer işçi
lerin grevi kararlaştırılan sendikaya gir
me ya da greve katılma niyetleri yoksa, 
greve katılıma yıacaklıar ve hatta grev oyla
masıyla, o işyerinde grevin uygulanması
nı tümden durdurabileceklerdir. Bu söy
lediklerimiz, işçinin Anayasa ile güvence 
altına alınıp korunan ve dolayısıyla vaz
geçilmeyecek konumda bulunan hak ve 
özgürlüklerin bir gereğidir. Asıl önemli
si; işçiler, greve katılıp katılmayacakiları-
nı, grevin uygulamasının başladığı güne 
kadar kesinkes kararlaştırmak zorunda
dırlar. Grevin eyilemili olanak başladığı 
gün, katılmayan işçinin birkaç gün ça
lıştıktan sonra greve katükhğını ileri sür
mesi mümkün olamayacağı gibi, greve 
katıllan işçinin sonradan vazgeçmesi de 
olanaksızlaştırılmalıdır. Grevler sırasın
da ortaya çıkan huzursuzlukların ve 
kavganın temelinde hep bu durum yat
maktadır. İşverenin grev kırıcılığı da 
bunu etkilemektedir. Grev elbetteki bir 
gün bitmekte; ancak bu huzursuzıluıkla-
rın izleri işyerlerinde silinmemekte ve 
işyerlerinde barışın sağlanması mümkün 
olmamaktadır. Grev sırasında çalışan na
sıl ki sonradan greve katılmıyorsa, işçi
nin başında greve katılan sonradan grev
den ayrılmasın... Bu da, o işyerinde hu
zursuzluğun çıkmasına engel olan davra
nışlardan biri olacaktır. Bu durum, esa
sen eşitlik ilkesinin de doğal bir gereği-

— 447 

dir. Bu nedenle Yüce Başkanlığa verdiği
miz önerimiz doğrultusunda maddenin 
yeniden düzenlenerek Yüce Meclisin oyu
na sunulmasını diiyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başka söz isteyen?.. 
Buyursunlar Sayın Çiftçi. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygın üyeleri; 
birbirimizi aldatmayalım. Ne kadar, Türk 
toplumunun gerçeklerine uygun teklifler 
getirirsek getirelim; siz Sayın ANAP 
Grubunun üyeleri, belli yerlerden almış
sınız emrinizi, bildiğinizi okuyorsunuz... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu 
ne biçim laf? 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (İstan
bul) — Sen Moskova'dan mı aldın emri? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Halit 
Narin'ler, Sabancı'lar bunu istiyorlar, bu 
çok açık ve net. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sen 
emri nereden aldın? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Ben iş
çi sınıfından aldım, ben de işçi sınıfın
dan, emekten yanayım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Dünyamızda sendikacılık iki türlüdür. 
Birisi sarı sendikacılıktır; diğeri de dev
rimci, ilerici, demokrat ve işçinin emeği
ni işverenlere sömürtmeyen sendikacılık
tır. Ben onlardan emir aldım. (ANAP sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Bu ya

salar, baştan sona kadar, Türkiye'de sarı 
sendikacılığı pekiştiren yasalardır. Doğru 
olanı, bu madde de dahil, 2821, 2822 ve 
çalışma yaşamıyla ilgili, hak ve hürriyet
lerle ilgili Anayasadaki tüm maddeleri de-
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ğiştirmektir. Bunları değiştirmedikçe, 
Türk toplumunun, Türk işçisinin, Türk 
sendikacılığının sorunlarını çözmemiz, 
çözmeniz mümkün değildir. Birbirimizi 
aldatmayalım. 

Tasarının tümü üzerinde... 
Halit Narin'in adamı otur yerine. 

(ANAP sıralarından gürültüler). 
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Sa

yın Başkan, ne biçim konuşuyor, ayakta 
kimse yok ki. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi... Sayın 
Çiftçi... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — ANAP 
Grubu adına... (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

Sayın Başkan, müdahale edin. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen efen

dim... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 

Ne demek otur yerine? Burayı sokak mı 
zannediyorsun? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Müda
hale etmezseniz, ben de sözüme devam... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen 
efendim.... 

Sayın Çiftçi, kürsü adabına aykırı ha
reket etmeyiniz. Bir milletvekiline o şekil
de hitap etmeyiniz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Tasa
rının tümü üzerinde ANAP Grubu adına 
konuşan eski Hava - İş Başkanı, - eski 
dostum da - DİSK ve onun Sayın Genel 
Başkanı ile ilgili eleştirilerinde, şahsında 
sarı sendikacılığın çok da çirkinleştiğini 
maalesef üzülerek gördüm. İşçi sınıfını 
sömürtmek yolunda bu ve buna benzer 
arkadaşlarımızın önümüzdeki yıllarda kaç 
köşe döneceğini hep birlikte izleyeceğiz. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan «Sizi de göreceğiz» sesleri, SHP sıra
larından alkışlar). 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sa
yın Başkan, sataşma var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben son ko
nuşmada ne söyledi Sayın Çiftçi anlaya
madım, zabıtları getireyim. Sayın Çiftçi 
konuşma ihtiyacını duymuş, maddeyi ba
hane ederek süresini doldurdu. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Onun için, zabıtları getireyim, tetkik 
edeyim, zatı âlinize söz verip veremeyece
ğimi bildireyim efendim. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. (ANAP sı
ralarından gürültüler). 

Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
Size söz düşer mi? (SHP sıralarından al
kışlar). 

Önergeler vardır okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
59 sıra sayısıyla görüşülmekte olan 

«2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederiz. 

Madde 6. — 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 38 
inci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir işyerinde grev ve lokavtın uygu
lanmaya başlaması ile birlikte işçiler iş
yerinden ayrılmak zorundadırlar. Greve 
katılmayan veya katılmaktan vazgeçenle
rin işyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde 
engellenemez. Greve katılan veya lokavta 
maruz kalan işçilerin, işyerine giriş çıkışı 
engellemeleri veya işyeri önünde toplu
luk teşkil etmeleri yasaktır. 

Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin sa
tılmasına ve işyeri için lüzumlu madde
lerin, araç ve gereçlerin işyerine sokul
masına engel olunamaz. Bu işlerin görül-
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meşinde de 43 üncü madde hükümlerine 
uyulması şarttır. 

Gerekçe : 
Uygulamada stokların işyerinden dı

şarı çıkarılmasında bazı sıkıntılar görül
müş, ezcümle bu konunun tespiti uyuş
mazlıklara . sebep olduğundan maddenin 
3 üncü fıkrasının buna göre düzenlenme
si uygun bulunmuştur. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Eyüp Âşık 
Trabzon 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 
Sait Ekinci 

Burdur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 38 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulma
sını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Grev ve lokavt halinde işyerinden ay

rılma zorunluluğu 

Madde 38. — Bir işyerinde grev ve 
lokavtın uygulanmaya başlanması ile bin
likte, işçiler, işyerinden ayrılmak zorun
dadır. Ancak, greve katılmayan işçileri 
çalıştırıp çalıştırmamakta işveren serbest
tir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleş
mesi yapıldığı takdirde, bu sözleşmede 
-aksine bir hüküm yoksa, söz konusu söz

leşme, 1 inci fıkrada zikri geçen işçilerden 
işyerinde çalışmış olanlara uygulanmaz. 
25 inci madde gereğince greve katılma
yacak olan işçilerin hakları ile toplu iş 
sözleşmesinin teşmil edilmesi hali saklı
dır. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Türkân Akyol 
izmir 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
İçel 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 38 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Grev ve lokavt tarihinde işyerinden 
ayrılma zorunluluğu 

Madde 38. — Bir işyerinde grev veya 
lokavtın uygulanmaya başlanması ile bir
likte, işçiler, işyerinden ayrılmak zorun
dadır. Ancak, greve katılmayan iscii" 
çalıştırıp çalıştırmamakta işveren serbest
tir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleş
mesi yapıldığı takdirde, bu sözleşmede 
aksine bir hüküm yoksa, söz konusu söz
leşme, 1 inci fıkrada zikri geçen işçiler
den işyerinde çalışmış olanlara uygulan-
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maz. 25 inci madde gereğince greve ka
tılmayacak olan işçilerin hakları ile top
lu iş sözleşmesinin teşmil edilmesi hali 
saklıdır. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka

tılıyor mu efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

59 sıra sayısıyla görüşülmekte olan 
«2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
nın 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Madde 6. — 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 38 
inci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir işyerinde grev veya lokavtın uy
gulanmaya başlaması ile birlikte, işçiler 
işyerinden ayrılmak zorundadırlar. Gre
ve katılmayan veya katılmaktan vazge
çenlerin işyerinde çalışmaları, hiçbir şe
kilde engellenemez. Greve katılan veya 
lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine gi
riş çıkışı engellemeleri veya işyeri önünde 
topluluk teşkil etmeleri yasaktır. 
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Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin sa
tılmasına veya işyeri içinde lüzumlu mad
delerin, araç ve gereçlerin işyerine sokul
masına engel olunamaz. Bu işlerin görül
mesinde de 43 üncü madde hükümlerine 
uyulması şarttır. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka

tılıyor mu efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi 7 nci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 7. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
48 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

İşyeri ve çevresinde grevciler veya 
grev gözcüleri için işçiler veya işçi sendi
kası tarafından kulübe, baraka ve çadır 
gibi barınma vasıtaları kurulamaz. An
cak, grev gözcülerinin zorunlu ihtiyaçla
rının nasıl karşılanacağı, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir 
Yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar 
Topçu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Topçu. 

450 — 



T. B. M. M. B : 7İ 26 . 5 . 1988 Û : 3 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP
ÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; demin bir önceki 
madde üzerinde esefle belirttiğim husu
sun bu maddede yeni bir tezahürünü gö
rüyoruz. ÛBu iki madde üzerinde peşpeşe 
söz isteyişimizin sebebi de zaten budur. 

Mevcut yasada, grev gözcüleri için, iş
çiler ve sendika tarafımdan, çadır, barınak 
ve Ibenzeri herhangi hir şeyin grev yerinde 
yapılamayacağı, kurulamayacağı öngörül
müştü. Şimdi, sözüm ona, buna bir es
neklik getirilmekte ve «Ancak, grev göz
cülerinin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl kar
şılanacağı, Çalışma Bakanlığınca çıkarıla
cak bir Yönetmelikle belirlenir» denil
mektedir. 

Arkadaşlar, grev gözcüsü, bir insan
dır. Şimdi, yasaklar koyuyorsunuz, «Ku
lübe, baraka ve çadır» diyorsunuz ve bu 
da yetmiyor, «gibi barınma vasıtaları ku
rulamaz» diyorsunuz. «Gibi barınma va
sıtaları» deyince, hepsi içerisine giriyor; 
yani, gelip bir gecekondu falan da kura
maz. 

İstirham ediyoruz, rica ediyoruz, bir 
grev gözcüsünün insan olarak zarurî ih
tiyacı nedir? Yiyecektir, içecektir, haya
tiyetini devam ettirecektir; çünkü, yaptı
ğı grev, açlık grevi değildir. 

İkincisi, zarurî ihtiyaç olarak tuvalet 
ihtiyacı olacaktır... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bunu 
siz mi söylüyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, ben söylüyorum; aksi halde, mad
deye açıklık getiriniz. Burası Yüce Mec
listir, burada bir hüküm koyuyorsunuz, 
«Çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir» 
diyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bağır
ma, bağırma» sesleri). 

Bağırırım, istediğim şekilde konuşu
rum. Sizden izin alacak değilim. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar). Sizden izin 
alacak değilim, istediğim gibi konuşurum. 

Bir insanın zarurî ihtiyacının ne oldu
ğu hepimizce biliniyor; bunu bir yönet
meliğe bağlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, aşağıdan 
bir fiske dahi olsa her söze cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz. Siz konuşma
nıza devam ediniz ve aşağıdan söylenilen 
sözler sizi rahatsız etmiyorsa cevap ver
meyiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
insanın zarurî ihtiyaçlarının bir bakanlık 
yönetmeliğine bağlanmasının manası ne
dir? Grev gözcülüğü yaparken, kışın, za
rurî olarak parkaya ihtiyacı olacaktır; 
yani şimdi bu yönetmelikte işçi için tu
tup, «Kışın grev gözcülüğü yaparken sır
tında palto giyebilir, boynuna boyunbağı 
takabilir, ayağına, bulduysa, yün çorap 
giyebilir, varsa eğer sırtına yün fanile 
benzeri bir şeyi de geçirerek grev gözcü
lüğü yapar» mı denilecektir? O halde bu
rada ne denilmek isteniyor? 

Deminden beri anlatmak istediğimiz 
budur : Yüce 'Meclisin kanun yapma yet
kisi, böyle önemli bir olayda, toplumun 
çok önemli bir meselesinde hangi yönde 
kullanılıyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. 
Bağırışımızın sebebi budur, yoksa niçin 
sesimi yükselterek konuşayım? Bundan 
muazzep oluyoruz. Eğer siz bundan ra
hatsız olmuyorsanız, tabiî o zaman biz 
boşuna konuşuyoruz. (ANAP sıraların
dan «Boşuna konuşuyorsunuz» sesleri). 

Ha, iyi o zaman; siz bundan rahatsız 
olmuyorsanız, Anavatan grubu mensupla
rı olarak bunlardan rahatsız olmuyorsa
nız, kamuoyu sizin olaylara ve meselelere 
nasıl baktığınızı öğrenmiş oluyor. Bu mü
zakerelerin bu faydası oluyor. (ANAP sı
ralarından «Boşuna konuşuyorsun» sesle
ri). 
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İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Eski 
AP'liler hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Topçu, diyalog 
halini çok seviyorsunuz. Aşağıdan söz 
atılmasa, rahatsız olacaksınız yani. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Onun için, lütfen, Ge
ne] Kurula hitap ediniz efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkan, Genel Kurula hitap ediyorum. 
Arkadaşlarım konuşurken, benim söz at
tığımı kimse görmemiştir. Ben bütün dik
katimle dinliyorum, kendimin de aynı şe
kilde dinlenmesini istemek hakkımdır. Ar
kadaşımız dinlemiyor da söz atıyorsa, laf 
atıyorsa, eğer, attığı lafa da cevap ver
mem gerekiyorsa veririm. Aksi halde?.. 

BAŞKAN — O zaman da süreniz do
lar efendim. 

YAŞAR TOPÇU ((Devamla) — Efen
dim süremiz dolmaz; laf atmaları sizin 
hesap etmeniz lazım. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Laf olsun diye konuşuyorsun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Laf 
olsun diye konuşmuyorum, laf olsun diye 
konuşmuyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Müdahale eden arkadaş
lara da dolayısıyla ifade ettim, yani söz 
atmayınız, konuşmaların uzamasına vesi
le oluyorsunuz dedim. (ANAP sıraların
dan «Ne yapalım?» sesleri). 

BAŞKAN — «Ne yapalım?» diyorsa
nız, Sayın Topçu'yla çıkarsınız dışarıda 
bir çay içersiniz. (ANAP sıralarından gü
lüşmeler). 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Laf 
olsun diye konuşmuyoruz. Biz, Yüce 
Meclisin bir grubu olarak, biz Yüce Mec
lisin bir mensubu olarak buraya gelen ve 

milyonları ilgilendiren konularda, bize 
göre çok hafif sayılacak işlerden dolayı 
muazzep oluyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) - - Niye illa sizinkiler 

hep doğru oluyor? Fikirlerinizi söyleyin 
siz de. Hep siz biliyorsunuz; biz bilmiyo
ruz (!) 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, Sayın 
Taşçıoğlu; Başkanlığın da tahammülü... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Siz de fikrinizi söyle
yin, dinleyelim sizi. (ANAP ve SHP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, siz devam 
edin Sayın Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) —> Sayın 
Başkan, izin verirseniz bir hususu belir
teyim : Ben, Sayın Taşçıoğlu'na veya Ana
vatan Grubuna, «bilmiyorsunuz» deme
dim, «biz muazzep oluyoruz» dedim. 

Fikrimizi söylüyoruz, diyoruz ki, bun
larla Meclisi oyalamayınız. Bir kanunun 
getirdiği bir sürü yasaklar içerisinde, bir 
konuyu yönetmeliğe bağlayıp, onu da o 
insanların zarurî ihtiyaçları gibi herke
sin hayatiyetini sürdürmesini ifade eden 
ihtiyaçları, bir bakanlığın yönetmeliğine 
bağlarsanız, bu, gülünç olur diyoruz. Ken
di fikrimizin illa doğru olduğunu söyle
miyoruz Sayın Taşçıoğlu. 

Sayın üyeler, demokraside, bu doğru
dur olabilir; ama, demokraside, yalnız 
benim fikrim doğrudur; bu doğru değil
dir. Biz onun idraki içerisindeyiz, demok
ratız. Sizi de demokrat olmaya çağırıyo
ruz. Olay bundan ibarettir. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
' OĞLU (Sivas) — Siz ne zaman demokrat 
oldunuz? 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarının tamamlanmasına birkaç madde 
kalmıştır. Zaman hayli uzamıştır. Sizler 
yorulmuşsunuzdur, biz de 8 saatten beri 
burada oturuyoruz. Konuşmaların uza
masına vesile vermeyiniz. Tahammül ede
meyen arkadaş varsa, başkalarının yap
tığı yolu seçsinler. Bütün milletvekili ar
kadaşlarımdan rica ediyorum, Başkanlığın 
müzakereleri sükûnetle yürütmesine yar
dımcı olsunlar. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ka
nun tasarısının tümü üzerinde grubumuz 
adına yapılan konuşmalarda, bu kanunla 
ilgili düşüncelerimiz temel olarak Yüce 
Meclise iletildi. Bize göre, Anayasada te
mel değişiklikleri yapmadan, hem 2821' 
de hem 2822'de ne kadar değişiklik ya
pılırsa yapılsın, işçilerin bugün millî ge
lirden aldıkları yüzde 17'lik payı yüzde 
20'ye çıkarmak mümkün değildir. O ne
denle bu değişiklikler yapaydır. 

Özellikle şu noktada, ben hem Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının büt
çesi görüşülürken, hem bu kanun tasarı
ları komisyonda görüşülürken bir düşün
cemi dile getirmiştim. Grev gözcüleri, ön
celikle kimdir, onu tespit etmek lazımdır. 
Tasarının bu maddesi, grev gözcülerini 
işçi saymamakta; onları işçilikten çıkar
maktadır. İşçi sayılan insanlar, Türkiye' 
de uygulanmakta olan, çalışma yaşamını 
ilgilendiren diğer yasa ve tüzüklerin ko
ruması altındadırlar. Bu tüzüklerden bi
risi, işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
dür. Siz, yasal olarak, İşçi Sağlığı ve Jş 
Güvenliği Tüzüğünü, iş yerinde çalışan 
işçiye, ya da işçi vasfını elde etmiş her
kese uygulamak zorundasınız; ama, gre
ve çıkmış bir işçi hakkını elde etmek için 
grev yapıyorsa, yasal hakkını kullanıyor-
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sa, grev gözcülüğü yapıyorsa, bu kanun 
hükmü, o zaman sen İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğünden yararlanamazsın 
demek istemektedir. 

Eks'i 40 derece soğukta, açık havada 
grev gözcülüğü yapan bir işçinin barına
cak yeri yoksa, ve bu işçiyi soğuktan ve 
hastalıktan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğüne göre korumak da görevimizse 
- hükümet olarak görevimizse - bir çeliş
kiyi nasıl getirip bir yasa maddesi haline 
sokarız? Öncelikle bu çelişkiyi gidermek 
lazım. Yasanın bu maddesini değiştirmek 
ve grev gözcüsü olan işçinin de barınma 
şartlarını mutlaka yerinde kullanmasına 
imkân verecek bir düzenleme yapmak zo
rundayız. Bu yapılan düzenleme, diğer 
yasalara aykırıdır, doğru değildir. 

Ayrıca, ANAP iktidarının kurulduğu 
günden bu yana olan ilkelerinden birisi 
de bürokrasiyi azaltmaktır. Bir grev göz
cüsünün zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması 
için tüzük çıkarmak bürokrasiyi azalt-
maksa, onu da size havale ediyorum. Al
tı üstü grev gözcüsü olan insanların ba
rınmalarını temin etmektir. 

Ayrıca, biraz evvel değerli bir arkada
şımız da dile getirdi, bu bir anlayış olayı
dır. Sayın Bakanın, «Grev yerlerini gezer
ken, bir çadırda silahla karşılaştım» diye 
bir beyanatı var. Bu beyanatını da esefle 
karşıladığımı ben beyan etmek istiyorum. 

Eğer, bir şahıs silah taşımak istiyor
sa ve niyeti de oysa, çadıra gerek yok; 
çünkü, üzerinde de taşıyabilir, başka bir 
yerde de taşıyabilir. Birisi art niyetli dav
ranmış olsa bile - ben böyle bir şeyi ka
bul etmiyorum - meseleyi buraya getirip, 
grev gözcülerinin, greve çıkmış işçilerin 
haklarını ortadan kaldırmak için bunu 
gerekçe yapmak kadar yanlış bir şey ol
duğunu sanmıyorum. Bu nedenlerle, ya
sanın bu maddesi, işçilerin korunmasına 
ilişkin bir başka yasayı ve bir başka tü-
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züğü ihlal ettiği için, değiştirilmesi ve dü
zeltilmesi gerektiği kanısındayım. Ayrıca, 
bu madde içerisine de grev gözcüleriyle 
ilgili "barınma işleminin yerine getirilebi
leceği baraka ve çadır gibi yerlerin kurul
masının gerekliliğinin zikredilmesi gerek
tiği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erdal Kalkan, buyurun. 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Top
çu ve Sayın Cankurtaran, konuyu yeteri 
kadar izah ettiler. 

Eski bir Maarif Bakanımız vardı; de
miş ki... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Dün de söyledin aynı şeyi. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Dinle bir dakika ne diyeceğimi. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Dün söyledin. 

BAŞKAN — Söylesin; dün söylediy
se, bugün de söylesin. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler; SHP sıralarından «Bra
vo Sayın Başkan» sesleri). 

ERDAL KALKAN (Devamla) — O 
bakan, «Şu okullar olmasa, maarif teşki
latını ne kolay idare ederdim» demiş; ya
ni, şu işçi sınıfı da olmasa, Türkiye'yi 
idare etmek çok kolay olacak?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU '(Sivas) — Çok zor olur. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Sendika kurulamaz, grev yapılamaz diye 
bir yasa getirin de olsun bitsin!.. 

Değerli arkadaşlarım, 275 sayılı Yasa, 
15 Temmuz 1963'te çıktı. Aradan 25 yıl 
geçti; daha katı ve daha kısıtlayıcı bir ya
sa önümüze geliyor. Bu maddede, «Ku
lübe, baraka ve çadır gibi barınma vası
taları kurulamaz. Ancak, grev gözcüleri
nin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılana-
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cağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle be
lirlenir» deniliyor. 

Burada şunun için söz aldım : İstan
bul Türkay Kibrit Fabrikasında 1987 yı
lında grev oldu. Bu grev sırasında, yine 
bu yasa yürürlükteydi. Baraka yok, çadır 
yok, herhangi bir kulübe yok barınma 
için ve işçilerin tuvalet ihtiyacı da gün
demde. Gerçek bir olay, dinleyin. Gece 
ihtiyaçlarım görmek için, orada üstü açık 
bir tuvalet yapılıyor, o işyerinde kadın iş
çiler de çalışıyor. Bu konu gündeme gel
di ve sendika yöneticileri mahkemelik 
oldu. Sanıyorum birkaç ay önce, Sarıyer 
İş Mahkemesi, oradaki tuvalet yapan sen
dika yöneticilerinin heraatine karar ver
di. Türk adaleti de zedelendi bundan. 

Yani burada, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, yönetmelikle ne getire
cek? Baraka getiremiyor, kulübe getiremi
yor, çadır getiremiyor; prefabrik apart
man da kurulamayacağına göre, tuvalet 
getirecek. Yani işçilerin zarurî ihtiyaçla
rını gidermesi için yönetmelikle «Tuva
let kurulabilir» hükmü getirilecek. 

Biz işçiye yasal grev hakkı veriyoruz, 
bütün yasal imkânları tanıyoruz; ama, di
yoruz ki, «Sen barınamazsın, tuvalet ya
pamazsın, zarurî ihtiyacını göremezsin» 
O zaman «İşçi grev yapamaz» diyelim, 
bitirelim. 

Yani, burada politik bir amaç da yok, 
ideolojik bir amaç da yok; bu hükmün 
kaldırılmasını ve bu konunun yeniden 
gözden geçirilmesini özellikle rica ediyo
rum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, bir 
hakkın şeklen var olması, o hakkın kul-
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lanılacağı anlamına gelmez. Grev yapacak 
insanın, grev yapması için evvela sağlık 
şartlarının oluşması lazım. Sağlık şartlan 
olmayan bir yerde hiçbir hak kullanıla
maz. 

Getirilen bu maddeyle, işçinin grev 
yapması tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Düşünün; eski 40 derece soğukta... 

ABDÜLBAKI ALBAYRAK (İstan
bul) — Nerede bu eski 40 derece? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tür
kiye'nin her yerinde var; eski 10 derece 
olsun. Acaba siz, dışarıda eksi 15 derece
de bir saat kalabilir misiniz? Hele işçi gi
bi, bugün 49 bin lira maaşla geçinmek 
zorunda olan, üstüne doğru dürüst elbise 
alamayan, ayağına ayakkabı alamayan, 
çorap alamayan bir insan, eksi 15 derece 
soğukta acaba kaç saat dayanabilir? 

BAŞKAN — Efendim, siz diyalogu 
çok seviyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, söyleyen arka
daşa da söylüyorum, zatı âlinize de söy
lüyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
bir şey demedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, niçin o arka
daşa cevap veriyorsunuz? Söylediyse, ce
vap vermeyin efendim, konuşmanızı ya
pın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, siz çok yorulmuşsunuz tabiî. Ya
ni çok yorulduğunuz için, bazı şeyleri ters 
anlamada haklısınız. 

BAŞKAN — Niçin yorulacağım efen
dim? Ben 10-12 saat kürsüde oturmuş 
insanım. Niçin yorulayım? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hak
lısınız, size bir şey söyleyecek halim yok. 

BAŞKAN — Yorulsam, arkadaşlarımı 
çağırırım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Doğ
ru; neyse! 

Değerli arkadaşlar, bu itibarla, insan
ların, her eylem ve işleminde, vicdan de
nilen unsuru göz önünden uzakta bulun
durmaması lazım. Siz grev gözcüleri için 
hiçbir barınma vasıtasını tanımayacaksı
nız; üstelik tasarı da bir de «gibi» kelime
si kullanılıyor, «Kulübe, baraka ve çadır 
gibi...» diyor; bu «Gibi» kelimesi neleri 
kapsıyor? Mesela bir şemsiye de bu ya
sak içinde kalacak mı? Veya bunun ben
zeri, bu yasak içinde kalacak mı? Yani, 
«gibi» nedir? «gibi» neyse, onu söyleyin. 
Artık burada bir insanın barınması için 
gerekli başka hangi vasıta var? Bana gö
re yok. Ya baraka olur, ya çadır olur, ya 
kulübe olur; başka, kala kala bir de şem
siye olur. 

Yani diyorsunuz ki, «Dolu da yağsa, 
yağmur da yağsa, kar da yağsa, işçinin 
başına yağsın. Onlar insan değil. Onlar 
grev yapmamalıdır. Bu memleketteki bü
tün hak ve özgürlükler patronlar içindir, 
hayalî ihracatçılar içindir, hayalî vergi 
iadesi alanlar içindir, devleti çalan çır
panlar içindir; biz de, bu devleti çalan 
çırpanlara her vesileyle af getiririz, silah 
kaçakçılarına af getiririz; ama, işçinin de 
boğazını sıkarız, işçiyi de Öldürürüz, an
cak bu memleketi öyle koruruz, diyorsu
nuz. 

12 Eylül 1980 sonrasında, 12 Eylül 
İhtilâlini yapan kişiler işçilerin bütün hak
larını aldılar. Aldılar, aldılar; ama bir 
de baktılar ki, işçilerin bütün haklarını 
almakla bu memleket bir yere gidemiyor. 
Ne oldu? Onların devrinde getirilen ka
nunlar, bu kanun ta&arısından daha ile
ride. 

'Bu madde uygulandığı takdirde, işçi 
grev yapamaz. Eğer içinizde gidip de 
kar, yağmur ve dolu altında saatlerce ka-
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laca'k, hakikaten kendine güvenen varsa, 
işçi de gidip kalabilir; kalamayacağınıza 
göre, bu yapılamaz. 

Bir de, «Çıkarılacak bir yönetmelik
le belirlenir» diyor. Peki, yönetmeliği ne 
kadar bir süre içerisinde çıkaracak? Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yö
netmeliği çıkarmadı; o zaman tamamen 
grev yapma imkânı ortadan kalkacak. 

Bakın arkadaşlar, hangi düşüncede 
olursak olalım, hangi kanaatta olursak 
olalım, hepimiz bu memleketin çocuğu ol
duğumuza göre, yapılan bu işlemler ev
vela bize yapılsaydı, böyle bir kanun mil
letvekilleri hakkında düzenlenseydi, «Mil
let Meclisindeki milletvekilleri eksi 20 de
recede dışarıda çalışır» denseydi, ne yapar
dınız? Böyle b!ir şey getirebiliyor musu
nuz? O da bir görev; grev gözcülüğü de 
bir görev. O zaman biz de parlamenter
lik görevini dışarıda eksi 20 derecede ya
palım; var mısınız? Güveniyorsanız, öyle 

' yapalım. (ANAP sıralarından, «Varız» 
sesleri) 

Varsanız, buyurun yapalım, haydi ya
palım... Tabiî hesabınıza gelince millet
vekilleriyle ilgili emeklilik kanununu he
men çıkarırsınız... (ANAP sıralarından gü
lüşmeler) 

Sayın Başkan, bakın, bu arkadaşları
mız çok keyifleniyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
mesek... Çığırından çıkaracaksınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, onun için, çıkaracağımız 
kanunlarda vicdan ölçülerini elden kaçır
mayalım. (ANAP sıralarından gülüşme
ler, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
Kamer Genc'in konuşma tarzına alışma
nız lazım. Onun için, lütfen sükûnetle 
dinleyiniz. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Alış
mak mecburiyetinde miyiz efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz de 
çıkın, sizin konuşmanızı da bir görelim; 
hiç görmedik... (Gülüşmeler, SHP sırala
rından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Teşek
kür öderim Sayın Başkan. 

Efendim, son olarak şuhu söylemek 
istiyorum. 
• BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen topar

layınız 
KAMER GENÇ (Devamla) - Tabiî 

efendim, toparlıyorum. 
Gerçekten, sizden istirham ediyorum; 

'bu maddeyi geri alın, hiç olmazsa, Mec
lisimiz, bu maddeyi çıkarma gibi, gerçek
ten hukuk dışı ve vicdan ölçüleriyle bağ
daşmayan bir görünüm arz etme duru
munda kalmasın. Bu maddeyi lütfen, Hü
kümet ve Komisyon geri alsın. 

Sayın Başkana, bugün bana karşı gös
termiş olduğu adalet ölçüleri içindeki dav
ranışlarından dolayı teşekkür ediyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —••Sayın Topçu, sorunuzu 
yöneltiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, getirilen maddede nelerin bulu
namayacağı sayıldıktan sonra, «Ancak, 
grev gözcülerinin zorunlu ihtiyaçlarının 
nasıl karşılanacağı...» deniyor. Zorunlu 
ihtiyaçlar nelerdir? Sayın Bakan, zorunlu 
ihtiyaçlardan ne anlıyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Efendim, yiyip, içmesi ve diğer 
tabiî ihtiyaçları, barınması; çok çeşitli zo
runlu ihtiyaçları vardır insanların. Esa
sında biz burada bir ilerleme getirmiş du
rumdayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış
tır. 
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Önergeler vardır, okutuyorum: 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Be

nim de sorum var efendim. 
BASRA'N — Efendim, Sayın Yaşar 

Topçu, soru soracağına dair bize yazı gön
derdi, onun için söz verdim. Zatı âlinizin 
soru soracağını nereden bilebilirim. 

İBu itibarla, âdetimizde, teamülümüzde 
Sorulur ve toplanır, ondan sonra işleme 
konulur. Zatı âlinizden sonra bir kişi da
ha söz istese, daha sonra bir başka kişi 
da'ha söz istese, hepsine söz verme imkâ
nımız var mı? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, zaman zaman Meclis Baş
kanları değişik yöntemler uygulamışlar
dır; bazıları toplu olarak soruları almışlar
dır... 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim. 

Önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
'59 sıra sayısı ile görüşülmekte olan 

«2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarıst»nın 
28!22 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Galip Demire! 
Malatya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Tevf ik Ertürk 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Madde 7. — 2822 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 48 in
ci maddesinin birinci ve dördüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kanunî bir grev kararına uyulmasını 
sağlamak için cebir ve şiddet kullanmak-
sızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üye
lerinin grev kararma uyup uymadıklarını 
denetlemek amacıyla, işyerinde grev ilan 
etmiş olan işçi sendikası, işyerinin giriş 
ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasın
da en çok dörder grev gözcüsü koymaya 
yetkilidir. Çalışma serbestliği her halde 
saklıdır.» 

«İşyeri ve çevresinde grevciler veya 
grev gözcüleri için işçiler veya işçi sen
dikası tarafından kulübe, baraka ve ça
dır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. An
cak, grev gözcülerinin zorunlu ihtiyaç
larının nasıl karşılanacağı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
b'ir yönetmelikle belirlenir.» 

Gerekçe: 

Grev hakkının daha etkin bir şekilde 
işleyebilmesi için birinci fıkradaki grev 
gözcüsü sayısı ikiden dörde çıkartılmak
tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 48 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
riyoruz. 

Saygılarımızla. 
«Grev Gözcüleri 
Madde 48. — Kanunî bir grev kararı

na uyulmasını sağlamak için, cebir ve 
şîddet kullanmaksızm ve tehditte bulun
maksızın propaganda yapmak ve kendi 
üyelerinin grev kararma uyup uymadıkla
rını denetlemek amacıyla, işyerinde grevi 
ilan etmiş olan işçi teşekkülü, işyerinin 
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giriş ve çıkış yerlerine, kendi mensupları 
arasından en çok ikişer grev gözcüsü koy
maya yetkilidir. Çalışma serbestliği her 
halde saklıdır.» 

Mahmut Keçeli 
Adana 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Çiftçi 
Anikara 

Türkân Akyöl 
İzmir 

Efem Cankurtaran 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı» ile ilgili yasanın 48 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sin'i arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Hasan Namal 
Antalya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş 'Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Madde 48. — Grev Gözcüleri: 
Kanunî bir grev kararına uyulmasını 

sağlamak için cebir ve şiddet kullanılmak
sızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üye
lerinin grev kararına uyup uymadıklarını 
denetlemek amacıyla, işyerinde grev ilan 
etmiş olan işçi sendikası, işyer'inin giriş 
ve çıkış yerleri ile çevresine kendi üyeleri 
arasından, 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nu uyarınca tayin edilebilecek işyeri sen
dika temsilcisi adedi kadar grev gözcüsü 
koymaya yetkilidir. 

Grev gözcüleri, 38 inci maddede be
lirtilen hususlar dışında işyerine giriş ve 
çıkışlara engel olamazlar. 

«Bu işyerinde grev vardır» ibaresi
nin dışında, grev yapılan işyeri çevresine 
afiş, pankart gibi ilan vasıtalarını asmak 
veya yazılar yazmak yasaktır. 

İşyeri önünde grevciler veya grev göz
cüleri için işçiler ya da işçi sendikası ta
rafından çadır hariç kulübe veya baraka 
gibi barındırma vasıtaları kurulamaz. 

Gerekçe: 
Grev gözcülerinin, görevlerini yerine 

getirebilmeleri için sayılarının yetersiz 
kaldığı, uygulamalardan görülmüştür. 
GreV gözcülerinin sayılarının artırılması 
gerekmektedir. Bu sayının, işyeri sendika 
temsilcisi sayısı kadar olması da objektif 
'bir ölçü sayılmıştır. 

Grev uygulamalarında, işyerinden ay
rılmak zorunda tutulan işçilerin işyerine 
yakın bir yerde toplanabilmeleri ve da
yanışma içinde oldukları görünümü vere
bilmeleri, grevin amaçlan arasındadır. Bu 
sebeple, iklim şartları dikkate alınarak grev 
nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda 
bulunan işçilerin işyerine yakın bir yerde 
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kurulacak bir çadır içinde toplanmaları 
engcllenmemelidir. Greve katılan işçilerin 
'haklılıklarım kamuoyuna duyurabilmeleri 
için de böyle bir görüntü içinde olmaları 
tabiî karşılanmalıdır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık dere
cesine göre tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile ilgili yasanın 48 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
• İsparta 

ve arkadaşları 
Madde 48. — Grev Gözcüleri: 
Kanunî bir grev kararına uyulma

sını sağlamak için, cebir ve şiddet kulla
nılmaksızın ve tehditte bulunmaksızın . 
kendi üyelerinin grev kararına uyup uy
madıklarını denetlemek amacıyla, işye
rinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, 
işyerinin giriş ve çıkış yerleri ile çevre
sine kendi üyeleri arasından, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu uyarınca tayin edile
bilecek işyeri sendika temsilcisi adedi ka
dar grev gözcüsü koymaya yetkilidir. 

Grev gözcüleri, 38 inci maddede be
lirtilen hususlar dışında işyerine giriş ve 
çıkışlara engel olamazlar. 

«Bu işyeriride grev vardır» ibaresinin 
dışında, grev yapılan işyeri çevresine afiş, 
pankart gibi ilan vasıtalarını asmak ve
ya yazılar yazmak yasaktır. 

İşyeri önünde grevciler veya grev göz
cüleri için işçiler ya da işçi sendikası ta
rafından çadır hariç kulübe veya baraka 

.gi'bi barındırma vasıtaları kurulamaz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor mu? 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Grev gözcüsü sayısını azalttığı 
için bu önergeye, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
biraz önce bu madde üzerinde yapmış ol
duğumuz görüşmelerde ifade ettiğim'iz dü
şüncelerin doğru olduğu, Sayın Bakanın 
sorumuza verdiği cevabından da anlaşıl
dı. Yani bu madde, grev gözcüsü olan 
kişilerin zarurî ihtiyacı olarak, Sayın Ba
kanın da ifade ettiği, yeme, içme vesaire 
İhtiyaçlarının nasıl karşılanacağının - her
halde dünya tarihinde ilk defa - bir ba
kanlık yönetmeliği ile tayin edilmesini 
öngörüyor. 

Burada titizlenilen husus şudur: Ana
yasanın 54 üncü maddesinin son fıkrası, 
çalışmak isteyen'in çalışmasına engel olu
namaz, diyor ve 2822 sayılı Kanunda bu
na paralel hükümler getiriliyor. Şimdi, 
Ortada iki hak var; birisi, grev hakkını 
kullanıyor, öbürü, çalışma hakkını kulla
nıyor. Anlaşılmayan bir sebeple çalışma 
hakkını kullananın lehine ve o tarafa ağır 
basacak hükümler getiriliyor. 

Şimdi, biz önergemizle madde metni
ne, çalışanın çalışmasının engellenmeme
si için her türlü yasal ifadeyi koyarak, hat
ta biraz daha ileri giderek, «Cebir ve şid
det kullanılmaksızın, tehditte bulunmak
sızın kendi üyelerinin grev kararına uyup 
uymadıklarını denetlemek amacıyla» de
yip; bir çadır kurma hakkının, Sayın Ba
kanın ifade ettiği gibi, «Gözcü sayısını 
azaltıyor» diye, - Azaltmıyor gözcü sayı
sını; ama, diyelim ki, azaltıyor - bir ça
dır kurulmasının, grev hakkını kullanan 
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kişiden esirgenip de, çalışmak isteyenin 
sırf o çadırdan etkilenmemesini düşünme
nin hangi mantığa veya -adalet anlayışına 
girdiğini biz bir türlü çıkaramadık, 

'Şimdi, o zaman şöyle bir teklifimiz 
var: Eğer Bakanlık bu konuda samimi 
ise ve izin verilirse, biz buradaki grev göz
cüsü sayısını hemen iki katına çıkaralım. 
Bu haliyle hemen, diyelim ki oraya, tem
silci sayısının iki katı, üç katı, sayın Ba
kan ne kadar arzu ediyorsa; tamam... 
Grev hakkını kullanacak olan işçinin, 
özellikle kış günleri, bir çadırdan da mah
rum edilmesini, nasıl olup da bu hakkı 
kullanacağını biz düşünmek zorundayız. 
Yoksa, kalkrpda, yemeği nasıl yiyecek, 
hangi yemeği yiyecek, ihtiyacını nerede 
karşılayacak, bu bir yönetmelikle tayin 
ediliyor, diye bunun buraya yeni bir mad
de diye getirilmesi, arkadaşlar, gerçekten 
konunun hafife alınmasıdır. İstirham edi
yoruz, bu imkân tanınsın. Bir çadırdır; 
göçerler gidiyor, istedikleri yere çadır ku
ruyor, kimsenin bir şey dediği yok. Bir 
fabrikada, bir iş yerinde, herhangi bir 
atölyede çalışan bir işçinin, grev hakkını 
kullanırken, çok rica ederiz, iki metre-
karelik, üç metrekarelik bir çadır kur
maktan mahrum edilmesinin hangi ada
let anlayışına sığan tarafı vardır?.. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın 
lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Teklifimiz şudur : Sayın Bakanın arzu 
edeceği sayıda, •belirteceği sayıda grev 
gözcüsüne çıkarılmak kaydıyla teklifimi
zin, imkân tanınarak, yeniden Komisyona 
ve Bakanlığa sunulup oylanmasını isti
yoruz. 

Maruzatımız budur, saygılar sunuyo
rum. 
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BAŞKAN — Teşekür ederim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Açıklama yapabilir miyim efen
dim? 

'BAŞKAN — Bu safhada bir açıkla
ma yok; ama Yaşar Topçu'nun zatı âlini
ze karş^, sözlerinizin yanlış anlaşılması 
şeklinde bir cevabı olduysa buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Evet, o manada istedim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Topçu'nun söyledikleri maa
lesef baştan sona kadar yanlış, bir tane
si doğru değil. Şöyle ki : 

1. Verdiği önergede, gerçekten, grev 
gözcüsü sayısını azaltıyor. Biz buna ta
raftar değiliz. Yeterli sayıda grev göz
cüsü olmalı ve hatta artırılmalıdır diye 
düşünüyoruz. 

2. Verdiği önergede ve mevcut ya
sada değişmemiş haliyle, hiçbir şekilde 
çadır vesaire gibi birtakım barınakların 
grev yapılan işyerinin önünde kurulama
yacağı hususu vardır. Biz bunu yumuşatı
yoruz ve grev gözcülerinin çeşitli ihtiyaç
ları olabilir, bunların nasıl karşılanacağı, 
onların orada nasıl barınacağı, nasıl bir 
araçla korunacağı hususunu da Çalışma 
Bakanlığı bir yönetmelikle düzenlesin, 
karar versin ve bu konuda yardımcı ol
sun, diyoruz. Yani. iki yönlü b'ir ilerleme 
getiriyoruz hükümde. Arkadaş da, bıra
kın bizim getirdiğimiz hükme katılmayı, 
mevcut hükmü geriye götüren bir önerge 
Veriyor. 

'O sebeple katılamadığımı söyledim; 
sözlerimi de yanlış anlamış olduğu için 
cevap verdim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Önerge ka'bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 

ve Lokavt Kanununun 48 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
riyoruz. 

Saygılarımızla. 
«Grev Gözcüleri 

Madde 48. — Kanunî bir grev kararına 
uyulmasını sağlama'k için, ce'bir ve şid
det kullanmaksızın ve tehditte bulunmak
sızın propoganda yapmak ve kendi üye
lerinin grev kararına uyup uymadıkları
nı denetlemek amacıyla, işyerinde grevi 
ilan etmiş olan işçi teşekkülü, işyerinin 
giriş ve çıkış yerlerinde kendi mensupları 
arasından en çok ikişer grev gözcüsü 
'koymaya yetkilidir. Çalışma serbestliği 
herhalde saklıdır.» 

Mahmut Keçeli 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

İSMAİL HAKKI ÖNAL (İstanbul) — 
Konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
İSMAİL HAKKI ÖNAL (İstanbul) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Baş
kanlığa sunduğumuz ve 2822 sayılı Ya
sanım 48 inci maddesinin değlşknlime iliş

kim önergemiz, aslında grev hakkının da
ha rahat kullanılabilmesi ve gerçekten, 
Anayasannı 54 üncü maddesinin getirdiği 
olanaktan yararlanılabilmesi içim düzen
lenmiş bir maddedir. 

Grev gözcüleri, grevi ilam etmiş olan 
işçi kuruluşu tarafından tayin edilirler. 
Gözcülerin mutlaka o işyerinde çalışan 
işçilerden olması zorunlu değildir. Araman 
koşul, gözcünün, grev kararını alam sen
dikanın üyesi bulunmasıdır. Grev göz
cüleri bu yüzden eylemi, olarak greve ka
tılmış işçiler olabileceği gibi, greve ka
tılmayan işçiler de seçilebilirler, 

Önerimize gör^, ilgili işyerinin giriş 
ve çıkış yerlerinde ilgili sendika mensup
ları arasından en çok ikişer grev gözcüsü 
bulunduıTulabilecektiır. Demekki, işyerimtim 
birkaç giriş ve çıkışının bulunımıası halin
de, her kapıda, iki gözcü bulundurulması 
mümkündür. 

Grev gözcüleri, grev kararına uyulma
sını sağlamak için propaganda yapabilir
ler ve kendi üyelerimin grev kararına uyup 
uymadıklarını denetleyebilmelid'Jriler. 

Grev uygulamalarında işyerinden ay-
ırılmak zorunda tutulan işçilerin, işyerine 
yakın bir yerde toplanabilmeleri ve da
yanışma içinde oldukları görünümünü ve
rebilmeleri, grevim amaçlan arasındadır. 

Bu nedenle, Mim koşulları da gözeti
lerek, grev dolayısıyla lişyeriindenı ayrıl
mak zorunda bulunan işçilerin işyerine 
yakın bir yerde kurulacak bir çadır için
de toplanmaları engeilenmemelidir. Gre
ve katılan işçilerin haklılıklarını kamu
oyuna duyurabilmeleri için de, böyle bir 
görüntü içlinde olmaları doğal karşılan
malıdır. 

2822 sayılı Yasanın 48 limci madde
sindeki düzenleme ile grev gözcüleri, bi
rer kukla konumuna indirgenmek isten
miştir. Greve yönelik olmak üzere yasa 
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yoluyla getıJriilıen kısıtlamalar, hiçbir de
mokratik ülkede yoktur, olamaz da. Grev 
hakkınnn kullanılmasına kayıtlamalar ge
tiren bu hükümler, işveren kuruiluşlaırınrn 
istemleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Ömerimiz ile, yasal 'bir grevin, özgür
lüklerin korunması suretiyle sürdürülmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Bu önerinin kabul edilmesini diliyor, 
en azından, deminden beni 'üzerinde 'mü
nakaşa yapılan bu maddenin yumuşatıl
ması içim 'Hükümetlin ve Komisyonun da
ha yumuşak bir metinle gelmelerini dili
yor, saygılar .sunuyoruz. (SHP şuralarım
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

D ger önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
59 sıra sayısı ile görüşülmekte olan 

«2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununum Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlernnin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
2822 sayılı: Kanunun 48 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin 7 nci 'maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) 
ve arkadaş! an 

Madde 7. — 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 48 
inci maddesimin birinci ve dördüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunî bir grev kararına uyulmasını 
sağlamak için cebir ve şiddet kullanılmak
sızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üye
lerinin grev karanına uyup uymadıkları-
aıı denetlemek amacıyla, lişyerinıde grev 
ilan etmiş olan işçi sendikası, .işyerinin gli-
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iriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri ara
sından en çok dörder grev gözcüsü koy
maya yetkilidir. Çalışma serbestliği her 
halde saklıdır.» 

«İşyeri ve çevresinde grevciler veya 
grev gözcüleri liçin işçiler veya işçi sendi
kası tarafından kulübe, baraka ve çadır 
gibi barımma vasıtaları kurulamaz. Ancak, 
grev gözcülerinin zorunlu ihtiyaçlarınım 
nasıl karşılanacağı Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, ne fark oldu, anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşılmadıy-
sa o zaman da müstenkif kalırsınız. 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul1 edlilmıiştiır. 

6 ncı ımaddeyi 7 nci madde olarak, 
kabul edilen önerge iiıle 'birilikte oyları
nıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etme
yenler... 6 ncı madde 7 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

7 mci maddeyi £ imci madde oüanaık 
okutuyorum : 

MADDE 8. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanıunuınun 
53 üncü maddesinin bininci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde degişıtirıilmişitıir. 

«Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın 
iş davalarına bakam dairesi başkanının 
başkanlığında, 



T. B. M. M. B : 71 

1. Balkanlar Kurulunca, bakanlıklar 
bünyesi dışında, işçi veya işveren kuru
luşları ile hiçbir şekilde bağlantısı olma
yan ve siyasî parti organlarında görevli 
'bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal 
politika veya iş hukuku ikonalarında bilgi 
ve tecrübe sahihi olanlar arasından seçi
lecek bir üye, 

2. Üniversitelerin iş hukuku veya 
ekonomi Öğretim üyeleri arasımdan Yük
seköğretim Kurulunca seçilecek bir üye, 

3. Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Çalışma Genel Müdürü, 

4. İşçi konfederasyonlarından, kendi
sine mensıup işçi sayısı en yüksek olan 
konfederasyonca seçilecek iki üye, 

5. İşverenler adına, enço'k işveren 
mensubu olan işveren Ikonfederasyonun-
ca seçilecek bir ve ençdk işçi çalıştıran 
işverenlerin üye bulunduğu kamu işveren 
sendikasınca seçilecek bir üyeden oluşur.» 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Önal. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 2822 sayılı Ya
sanın 53 üncü maddesine getirilmek liste -
nen değişiklik, diğer değişiklik tasarıla
rında olduğu gibi, aslında temelde hiçbir 
şey getirmemektedir, . 

Yüksek Hakem Kurulu, önceki uygu
lamalarda daha çok, işçi ve işveren ile 
yüksek 'bir yargıcın bulunduğu bir 'kurul
dan oluşmak baydı ve bu kuruldan, on-
yedi yıllık uygulamada, çok büyük sıkın
tılar, çok büyük sakıncalar da görülmedi; 
'ama, 12 Eylül yönetimi tarafından getiri
len yeni düzenleme, her sahada olduğu 
gibi, bu sahada da, işçi aleyhine olabile
cek bir biçimde oluşturuldu ve bugüne 
kadar da, hatta sivil sayılacaksa, sivil yö
netime geçmeden evvel de bu kurum iş
letildi. 
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Biz bu 'kurulun, evvelce olduğu gibi, 
yeniden oluşmasını ve onyedi yıllık bir 
uygulama ile hiçbir sıkıntı getirmemiş 
olan bu 'kurumun yeniden oluşturularak, 
en azından bu sahada bir adaletsizliğin 
giderilmesini diliyoruz. 

Yüksek Hakem Kurulunun, gerçek 
anlamda hakem! görevini yapabilmesi' için, 
kuruluş tarzının değiştirilmesi ve tarafsız 
bir kurul haline getirilmesi, çalışma ya
şamının düzenlenmestode ve barışın sağ
lanmasında büyük önem taşımaktadır bi
zim açımızdan. 

Yasada belirtilen koşullarda toplu iş 
sözleşmelerini sonuçlandıracak tek organ 
mecburî hakem, «mecburî tahkim» dedi
ğimiz görevi dikkate alındığında, bu ku
rulun tarafsız nitelikte oluşturulması ka
çınılmaz görülmektedir. Bu amaçla getir
diğimiz öneride Yüksek Hakem Kurulu
nun iklimlerden ve ne sayıda üyelerden 
oluşacağı 'yeniden belirlenmiştir. îşçi-işve-
ren ikilisinin bir denge içinde ve eşit sayı
da temsil edilmesine özellikle özen göstie-
rilmiştlir. 

Aslında, Yüksek Hakem Kurulu, uyuş
mazlığa düşen yanların gönüllü isteği ile 
devreye giren bir kurul olmalıdır; yani, 
meoburî bir tahkim aracı olarak görül
memelidir. 

Serbest toplu pazarlık sisteminin tüm 
kurallarıyla işleyebilmesi ve sisteme ege
men olabilmesi «içtin, siyasal iktidarların 
ağırlıklarını taşıyan bu tür kuruların mü
dahalesini sistem üzerinden kaldırmak 
mutlaka zorunludur. Aksi takdirde Yük
sek Hakem Kurulunun, Hükümet «tasarı
sındaki şekliyle kabulü halinde, Yüksek 
Hakem Kurulu yerine bir başka kurul an
lamına gelecektir ki, bu da, işçi-işveren 
ilişkilerine yarar değil, mutlak surette za
rar getirecektir. 
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Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkıışıiaır) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bazı arkadaşların sorusu üzerine bir 

hususu aydınlatmak [istiyorum : Burada, 
bu maddeden sonra iki maddenin müza
keresi kalıyor. Bundan sonra da fazlaca 
önerge 'bulunmadığından, ara vermek su
retiyle tekrar sayın mililetvekililerini rahat
sız etmemek 'için, b'ır yemek molası vere
meyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 10 dakika 
ara verseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz ihtiyacınızı rahat
lıkla karşılayabilirsiniz; ama biz 8 saat
ten beri oturduğumuza ve 10 dakika ara 
isteğinde bulunmadığımıza göre, hepimiz 
katlanalım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizi de 
rahatlatıır Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... 
'Buyurun Sayın Er demir, 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, sürenin uzatılma
sını oylamadınız. , 

BAŞKAN — Gerek yok efendim; 
çünkü, verilen önergede, 20.30'dan son
ra devam edilebilir, deniyor. 

Buyurun efendim. 
(H. CAVtT ERDEMlR (Kütahya) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarınım 7 nci maddesini gözden geçir
diğimiz takdirde görmekteyiz ki, asıl 
kanun metniyle aşağı yukarı hiçbir far
kı yöktuır, hiçbir değişiklik getirilme
miştir; işçi lehine, çalışma hayatı lehi
ne, çalışma barışı lehine, lehte hiçbir 
kavram getiritajemiştir. 

2822 sayılı Kanunun candaımarı me
sabesinde olan birkaç müessese vardır; 
bunlardan birisi, Yüksek Hakem Kuru
ludur, diğeri, hiç şüphe yok ki, grev 
hakkıdır. Sekiz seneden beri, 12 Eylül 

sonrasında bütün hakları elinden alınan, 
sıkılan işçi kesimine, bu kesimin 'temsil
cileri durumunda olan sendikalara, kon
federasyonlara, aradan sdkiz yıl gibi bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, nefes 
alabilecek hiçbir rahatlık getirilmemiş
tir. Beş senedir devam eden hu iktidar 
ve beş ayı aşkın bir zamandır devam 
eden İkinci Özal Hükümetinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı tarafın
dan, çeşitli zamlarda, çeşitli şekillerde 
yapılan vaatlere nağmen, ne grev hak
larında, ne de can alıcı diğer müessese
lerde hiçbir değişiklik getirilmemiştir. 
İşçiler, Türk işçisi, büyük sıkıntı için
de olmasına rağmen, onu temsil eden 
Türk - iş büyük sıkıntı çekmesinle rağ
men mevzuattan ayrılmamış, memleketse-
verlıiıkten ayrılmamış; işçinin sıkıntısını, 
işçinin çekmekte olduğu çileyi normal 
yollarla, bilhassa son beş seneden beri 
bu Hükümete, Anavatan İktidarına nor
mal yollarla anlatmaya çalışmıştır. Ne 
yapmışitıır Türk - îş? Kapalı ve açık sa
lon toplantılarında sıkıntılarını dile getir
miştir. Ne yapmıştır Türk - îş? Yemek 
boykotu yapmıştır. Bunlar bile, bu ha
lisane duygularla yapılan bu hareketler 
bile bu Hükümet tarafından hoş karşı
lanmamıştır. 

Bugün Anayasamızda grev hakkı var
dır; bu Yasaya dayanılarak yapılan 2822 
sayılı Yasada grev hakkı vardır; ama, 
deminden beri belirtildiği şekilde, bu 
grev hakkının kullanılması, zorluktan 
çıkarılması, kullanılmasının kolay hale 
'getirilmesi maalesef mümkün olamamış-
tır. 

İşte, Yüksek Hakem Kurulu da böy
ledir. Yüksek Hakem Kurulu - adı üs
tünde, Yüksek Hakem Kurulu - hakem 
olması gereken bir teşekküldür; ama, 
gerek eski metinde ve gerekse bugün 
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önümüzde getirilen metinde baktığımız 
takdirde, bu kurul, hakem olmaktan 
çok uzaktır. Çünkü, bu metni tetkik et
tiğimiz takdirde, Balkanlar Kurulunca 
•bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından 
seçilecek !bir üye; yani Hükümet tarafın
dan seçilecek ıbir üye, üniversitelerden 
bir üye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, işçi 
konfederasyonlarından iki üye, işveren
ler adına konfederasyonca, (işveren men
subu ota. işveren konfederasyonunca se-
çitecek ıbir ve en çok işçi çalıştıran iş
verenlerin üye 'bulunduğu kamu işveren 
senıdikalannca seçilecek bir üyeden olu
şur, denilmektedirki, 'bu komite, bu he
yet, bu kurul doğrudan doğruya Hükü
metin kontrolü laitındadır. O sebepte de 
hakem vazifesi gördmez. 

Değerli arkadaşlarum, işte biz bu mah
zuru görerek, bu kanunun can damarı 
durumunda olan grev, yine bu kanunun 
can damarı durumunda olan Yüksek 
Hakem Kurulu gibi müessesielerin ha
kikaten tatbik edilebilir hale gelmesi, 
hakikaten hakem haline gelebilmesi için 
bir önerge vermiş bulunmaktayız. Bu 
önergemiz:' 

«Yüksek Hakem Kurulu: 
1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu tarafından, Yargıtay hukuk daire
leri üyeleri arasından ilki yıl süre ile se
çilecek üç üye, 

2. Bakanlar Kuurlunca aynı süre 
için atanacak iki üye, 

3. İşçi konfederasyonl'arından, ken
disine' mensup işçi sayısı en yüksek olan 
konfederasyonca aynı süre için seçile
cek İM üye, 

4. İşveren Konfederasyonlarından, en 
çok işveren mensubu olan işveren kon
federasyonunca, aynı süre seçilecek iki 
üyeden oluşur» demek suretiyle bir öne
ri getirmiş bulunmaktayız. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Aynı 
Şeyler. , 

H. CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Çalışma bayatının jdaha düzenli olabil-
mesi, sekiz senedir haklarına kavuşama
yan Türk isçisinin halklarını kanunî yol
dan, yine memleketsever olarak halkları
nı alabilmesi için, temennimiz, bizim 
getirdiğimiz önerinin ibu Yüce Meclis 
tarafından kabul edilmesidir. 

Dün burada 2821 sayılı Kanunda 
değişiklik yapan tasarıyı görüştük ve 
dün akşam bu tasarı kabul edildi. Bu 
sabah 2821 sayılı Kanunun değişmiş şek
liyle uyandık, kalktık. 2821 sayılı Ka
nun değişti de, dünden bugüne acaba 
işçinin hakkını almasında, işçinin hak
kına kavuşmasında ne değişti?... Hiçlbir 
şey. Dün ibütün gün teferruatla uğraş
tık. Bu taslakla esasa mütedair, işçinin 
hakikini almasına mütedair hiçbir şey 
getirilmedi ve bu sebeple bugünün dün
den hiçbir farkı yoktur. Biraz sonra 
2822 sayılı Kanunda değişiklik yapan 
tasarısı da Meclisimiz tarafından kanun-
laştırılaoakj Yarın sabah uyandığımızda, 
işçinin hakkına kavuşabilmesi için acaba 
grev haklarında ne değiştirilmiştir, ne 
getirilmiştir?... Hayır; deminden beri 
çadırla uğraşıyoruz; deminden 'beri, ça
dır nerede, hasıl kurulur, bununla uğra
şıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, teferruatı bıra
kalım. Sekiz senedir işçi, haklarına ka
vuşabilmek için, elinden alınmış hakla
rına kavuşabilmek için memleketsever 
olarak çaba vermjektedir; mevzuat için
de çaba vermektedir. Beş aydır da bu 
son Hükümette yine isçimiz, işçi teşek
külleri bu çalbayı göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, toparla
yınız efendim. 
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H. CAVÎT ERDEMİR {Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Son ıbeş senedir, beşbuçuk senedir, 
Anavatan iktidarı hükümetleri hep vaat 
etmişlerdir, hep vaat etmişlerdir, son beş 
aydır da son 'İkinci Özal Hükümeti vaat 
etmiştir; ama işçi Jesasa mütedair hiçbir 
şey alamamıştır. Ne olmuştur? Dağ fare 
doğurmuştur arkadaşlar. 

Hepimize saygılarımı sunarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka
ca söz isteyen?... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ya
zılı olarak talebimiz vardı efendim. 

ıBAŞKAN — Evet, buyurun. 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
Ikanun gibi, hazırlanan 7 nci madde de, 
tamamen, Türkiye'de- sermaye sınıfını 
işçi sınıfı üzeninde diktatörlüğünü getir
me amacına yöneliktir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Nere
den çıkta 'bu? 

ERDAL KALKAN .(Devamla) — 
Anlatacağım efendimj 

YILMAZ ALTUĞ '(Sivas) — Anlat 
Bakalım. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bundan onbeş yıl önce hazırlanan 275 
sayılı Yasada, Yüksek Hakem Kurulu
nun iki üyesi hükümetin kontrolünde 
idi, ilki üye işvjerenler, iki üye işçiler 
adına seçiliyordu, iki üye üniversitelerin 
kendi içerisinden, bir üye Danıştaydan, 
bir üye de Yargıtaydan seçiliyordu; ya
ni tarafsız bir yapılanma içindeydi. Bu
gün yasaya baktığımız zaman, beş üye
nin işveren yanlısı olduğunu görüyoruz. 
Çünkü, bir yerde hükümet de işveren
dir ve Türkiye'de hükümet en büyük 
işverendir; kamu İktisadî teşebbüslerin
den tutun da, bir sürü işletmeleri vardır. 

Bu yapılanma içerisinde, Yüksek Hakem 
Kurulunun, grev konusunda ve diğer uy
gulamalarda tarafsız vie bağımsız olması 
düşünülemez. Çünkü, biraz önceki mad
dede, ısrar ettiğimiz halde, bir çadır 
konusunu kanun metnine koyduramadık. 
Grevdeki işçiye bir çadırı çak gören bir 
anlayış, ne kadar büyük bir çoğunlukla 
olursa olsun, bu sıralarda ne ka
dar büyük bir çoğunlukla otu
rursa otursun - Ki, ayrıca yüzde 36' 
siniz, karşınızda yüzde 64'lük bir 
64'lük bir toplum var- demokrat ve de
mokratik değildir ve olamaz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Hep 
aynı laflar... 

ALÎ ER (İçel) —. Hâlâ o havadan 
kurtulamadınız mı? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Aslında buradaki konuşmamızın sayın 
ANAP Grubuna pek önemli etkiler yap
mayacağı inancındayım; yani, bu inan
cı taşıyordum, bugün bu inancım da 
kalmadı. Yani içinizden bazı liberal kişi
lerin olduğunu basın yazıyor, liberal 
bakanların olduğunu, bilhassa Sayın Ba
kanımızın liberal olduğunu yazıyor; bo
şuna laf tükettiğimizi biliyorum. Bunlar 
ileride çalışan insanlara ibret olsun, za
bıtlara geçsin diye söz aldım. 

Hepinize saygıllar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN' — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?... Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

59 sıra sayısı üle görüşülmekte olan 
«2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümleri
min Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı» mın 2822 sayılı Kanunun 53 üncü 
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maddesinin birinci fıkrasının değişikliği
ne dair 8 inci (maddesinin beşinci bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır' 

Tevfiik Ertürk 
Ankara 

Mükerrem Taşçı oğlu 
Sivas 

Galip Demireî 
Malatya 

Haydar Koyuncu 
Konlya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

«5, İşverenler adına len çok işveren 
mensubu olan işveren konfederasyonun-
ca, biri 'kamu işverenlerinden ol
mak üzere seçilecek ilki üyeden oluşur.» 

GEREKÇE : 
Tasarının 8 inci (maddesinde; en çok 

üyeye sahip işçi konfederasyonuna Yük
sek Hakem Kuruluna iki üye verme im
kânı verilmektedir. 

İşveren Konfederasyonunca seçilecek 
üyeler bakımından da buna paralel dü
zenleme yapılması gerekmekte, ancak 
kamu işverenlerinin de bir üye ile tem
silli uygun olacağından hu şekilde düzen
leme yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 53 üncü madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. Gereğinin yapılması için 
oya sunulmasını dilleriz. 

'Saygılarımızla. 

«Yüksek Hakem Kurulunun Kuru
luş ve Görevleri : 

Madde 53. — 1. Yüksek Hakem 
Kurulu: 

a) Yargıtayın İş davalarına hakan 
dairesi 'başkanının başkanlığında; 

b) Danıştay Genel Kurulunun se
çeceği bir ıdava dairesi haşkanı; 

c) Üniversitderin hukuk, iktisat ve 
siyasal Ibilimler öğretim üyelerinin bir 
seçici kurul halinde Ankara'da Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üze
rime toplanarak, kendi aralarında seçe
cekleri Ibir iktisat veya iş hukuku öğretim 
üyesi t 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk 
Müşaviri; 

e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü;! 

ıf) İşçiler adına seçilecek iki hakem 
ile; 

g) İşverenler adına seçütecek iki 
hakemden kurulur. 

Seçimle gelen üyeler iki yıl İçin se
çilirler. Yeniden seçilımek caizdir. 

Yukarıda söz konusu üniversite öğ
retim üyesinin, herhangi hir siyasî par
tinin üyesi olmaması şarttır. 

Seçimle gelen her .bir üyelik için ay
nı şekilde 'ikişer yedek 'seçilir. Kurul Baş
kanlığı için birinci ve ikinci yedek, Yar
gıtay Hukuk Daireleri başkanları arasın
dan seçilir. 

Bu maddedje de söz konusu seçici ku
rullar, üye tamsayısının' salt çoğunluğu 
ile toplanırlar. Seçileihiknek için, hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu 
şarttır. 

2. Bu konuda başkaca ibir hüküm 
yoksa, il hakem kurulu kararlan aley
hine bu Kurulun Başkanlığına verilecek 
itiraz dilekçeleri, 35 inci maddede yazı
lı itiraz süresinin bitiminden sonraki üç 
işgünü içinde Yüksek Hakem Kurulu 
Başkanlığına gönderife 

Uyuşmazlık, bir işkolunda çıkmış 
olup birden fazla ilde bulunan işyerle-
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rinli ilgilendiriyorsa, Yüksek Hakem Ku
rulu doğrudan doğruya görevlidir. 

3H Yüksek Hakem Kurulu, itiraz 
veya müracaat dldkçesinin alındığı gün
den ıhaşlayaralk üşgünü 'içimde Ankara'da 
toplanır. Toplantının gün, saat ve yeri 
Çalışma Bakanlığınca tespit edilir. 

Yüksek Haıkem Kurulu, meseleyi, ev
rak üzerinde inceler. Yeteri kadar ay
dınlatılmamış bulunan yönleri, ilgilliler-
den sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşle
rimi öğrenmek istediği kimseleri çağırıp 
dinler veya bunların görüşlerimi yazı ile 
bildirmelerini ister. Bu kimseler hak
kında Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun tanıklara ve1 bilirkişilere ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Halkam Kurulu, üyeleri
nin tamamının katılması ile toplanır. An
cak, başkan hariç, üyelerden ikisinim ıka-
Mirnaıması toplantıya engel olmaz. Özür
lü veya izinli olan asıl başkan veya üye
nin yerini yedek 'başkan veya yedek üye
lerden biri alır. ilşçiler adına seçilecek 
bir asili hakemin yerini, ancak yine işçi
ler adına seçilecek bir yedek hakem ala
bilir. İşverenler adına seçilecek bir asıl 
hakemin yerini de, ancak yine işveren
ler adına seçilecek bir yedek hakem ala
bilir. Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya 
katmanlarım salt çoğunluğu ile karar ve
rir. Liehte ve aleyhte oylar eşitse Baş
kanın 'bulunduğu taraf çoğunluğu sağ
lar. 

Yüksdk Hakem Kurulu kararları ke
sindir.» 

Mahmut Keçeli 
Adana 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla' 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

Btem Cankurtaran 
İçel! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayım Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, «2822 sayılı Top
lu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerimin Değiştirilme
si ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile ilgili ya
sanın 53 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Nama! 

Antalya 
Yaşar Topçu 

ISimop) 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak] 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Cavitt Erdemir 
Kültahya 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
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Madde 53, — Yüksek Hakem Kuru
lunun kuruluşu: 

Yüksek Hakem Kurulu: 
1, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulu tarafından Yargıtay Hukuk Daire
leri üyeleri arasından iki yıl süre ile se
çilecek üç üye, 

2< 'Bakanlar Kurulunca aynı süre 
için 'atanacak iki üyıe, 

3. İşçi konfederasyonlarından, kendi
sine mensup işçi sayısı en yüksek olan 
konfederasyonca aynı süre için seçile
cek iki üye, 

4. işveren konfederasyonlarından, en 
çok işveren mensubu olan işveren kon-
federasyonunca, aynı süre için seçilecek 
ilki üyeden oluşur. 

İki yıl içinde seçilecek üyelerin ye
niden seçimeleri caizdir. Seçilen her üye 
için aynı sayıda yedek seçilir. Kurul Baş
kanı, Hakimliler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca Yargıtay Hukuk Daireleri üye
leri arasından seçilmiş bulunan en kı
demli hâkimdir. Yüksek Hakem Kuru
lunu oluşturacak üyelerin seçilmesi, her 
seçim döneminden üç ay önce Adalet 
Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlar
dan istenir. 

Gerekçe : 
Yüksek Hakem Kurulu, gerçek an

lamda «hakem» görevi yapabilmesi için 
teşekkül tarzının değiştirilmesi ve taraf
sız ıbir kurul haline getirilmesi, çalışma 
hayatının düzenlenmesinde ve barışın 
sağlanmasında büyük önem taşımakta
dır. Yasada 'belirtilen konşullarda toplu 
iş sözleşmelerini sonuçlandıracak tek or
gan (mecburî hakem) görevi de dikkate 
alındığında, bu kurulun tarafsız nitelik
te oluşturulması kaçınılmaz görünmekte
dir. 

Bu amaçla, Yüksek Hakem Kurulu
nun kimlerden ve ne sayıda üyelerden 
oluşacağı yeniden belirlenmiştir. İşçi -
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İşveren - Hükümet üçlüsünün bir den
ge içinde ve eşit sayıda temsil edilme
sine dikkat edilmiştir. Kurulda buluna
cak üç hâkirn, verilecek kararlarla varı
lacak sonuçlarım adil ve tarafsız olma
sını sağlayacaktır. Bu suretle müessese, 
amaca uygun bir çalışma şekline kavuş
turulmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık du
rumuna göre okutup, oylarınıza suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 53 üncü madde
sinin aşağıdaki ıbiçimde değiştkMmiesini 
öneriyoruz. Gereğinin yapılması için oya 
sunulmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluş 

ve Görevleri 
Madde 53 „ — 1. Yüksek Hakem 

Kurulu: 
a) Yargıtayın iş davalarına bakan 

dairesi başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun se

çeceği bir dava daireli başkanı; 
c) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve 

siyasal bilimler öğretim üyelerinin bir 
seçici kurul hallinde Analkara'da Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzeri
ne toplanarak kendi laralarında seçecek
leri bir ilktisat veya iş hukuku öğrenim 
üyesi; 

id) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk 
Müşaviri;! 

e) Çalışma Bakanlığı Çalışına Genel 
Müdrü; 

f) İşçiler adına seçilecek iki hakem 
ile; 

g) İşverenler adına seçilecek iki ha
kemden kurulur. 

Seçimle gelen üyeler iki yıl için se
çilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
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Yufkanda söz konusu üniversite öğre
tim üyesinin, herhangi bir siyasî parti
nin üyesi olmaması şarttır. 

Seçimle gelen her bir üyelik için ay
nı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul > 
başkanlığı için bininci ye ikinci yedek, 
Yargıtay hukuk daireleri başkanları ara
sından seçilir. 

Bu maddede de söz konusu seçici 
kurullar, üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile toplanırlar. Seçilebilmek için, ha
zır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun 
oyu şarttır. 

2. iBu konuda başkaca bir hüküm 
yoksa, il hakem kurulu 'kararları aley
hine bu kurulun başkanlığına verilen 
itiraz dilekçeleri, 35 inci maddede ya
zılı itiraz süresinin bitiminden sonraki 
üç işgünü içinde Yüksek Hakem Kuru
lu Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık, bir işkolunda çıkmış 
olup binden fazla ilde bulunan işyer
lerini ıHgilendiriıyorsa, Yüksek Hakem 
Kurulu doğrudan doğruya görevlidir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz 
veya müracaat dilekçesinin alındığı gün
den başlayarak, işgünü içinde Ankara' 
da toplanır. Toplantının gün, saat ve 
yeri Çalışma Bakanlığınca tespit edilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, 
evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar ay
dınlatılmamış bulunduğu yönleri, ilgili
lerden isorarak tamamılar. Ayrıca, görüş
lerini öğrenmek istediği kimseleri çağı
rıp diriler veya bunların görüşlerini ya
zıyla bildirmelerini ister. Bu 'kimseler 
hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun tanıklara ve bilirkişilere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

4.. Yülksek Hakem Kurulu, üyeleri
nin tamamının katılmasıyla toplanır. An
cak, Başkan hariç, üyelerden ikisinin 
katılmaması toplantıya engel olmaz. 

Özürlü veya izinli olan asıl başkan ve
ya üyenin yerini yedek başkan veya ye
dek üyelerden biri alır. İşçiler adına se
çilecek bir asıl1 hakemin yerini, ancak 
yine işçiler adına seçilecek bir yedek ha
kem alabilir. İşverenler adına seçilen bir 
asıl hakemin yerini d;e, ancak yine iş
verenler adına seçilen bir yedek hakem 
alabilir. Yülksek Hakem Kurulu, toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, 
başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağ
lar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları ke
sindir.» 

Mahmut Keçeli 
(Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI UMREN AYKUT (İs
tanbul) — Katılmıyoruz., 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler..:. Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiem iştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «2822 sayılı Top

lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile ilgili ya
sanın 53 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Nama! 

{Antalya) ve arkadaşları 
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MADDE 53. — Yüksek Hakem Ku
rulunun kuruluşu 

Yüksek Hakem Kurulu; 
1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulu tarafından Yargıtay hukuk dairele
ri üyeleri arasından iki yıl süreyle seçi
lecek üç üye, 

2. Bakanlar Kurulunca aynı süre 
için atanacak iki üye, 

3. İşçi konfederasyonlarından, ken
disine mensup işçi sayısı en yüksek olan 
konfederasyonca aynı süre için seçilecek 
iki üye, 

4. İşveren konfederasyonlarından, en 
çok işveren mensubu olan işveren kon-
federasyonunca aynı süre için seçilecek 
lifci üyeden oluşur. 

İki yıl içinde seçilecek üyelerin yeni
den seçilmeleri caizdir. Seçilen her üye 
için aynı sayıda yedek seçilir. Kurul Baş
kanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca Yargıtay hukuk daireleri üyeleri 
arasından seçilmiş bulunan en kıdemli 
hâkimdir. Yüksek Hakem Kurulunu oluş
turacak üyelerin seçilmesi, her seçim dö
neminden üç ay önce Adalet Bakanlığın
ca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir. 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

59 sıra sayısı ile görüşülmekte olan 
«2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 

ve Lokavt Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve 'Bazı Hükümlerinim 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
nın 2822 sayılı Kanunun 53 üncü mad
desinin birinci fıkrasının değişikliğine 
dair 8 inci maddenin 5 inci bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

«5. İşverenler adına en çok işveren 
mensubu olan işveren konfederasyonun-
ca, biri kamu işverenlerinden olmak üze
re seçilecek iki üyeden oluşur.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

7 inci maddeyi, 8 inci madde olarak, 
kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 7 nci madde 8 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, karar yetersayısı 
yoktur. 

BAŞKAN — Kabul edildikten sonra 
bu mümkün değil efendim; daha evvel 
mümkündü. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bu 
kadar çifte standart olmaz Sayın Başkan. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Dün de aynı şekilde oldu Sayın 
Başkan, cümlenizi bitirmeden müdahale 
ettik, 
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BAŞKAN — 8 inci maddeyi 9 uncu 
madde olarak okutuyorum: 

MADDE 9. — 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
59 uncu maddesinin dört ve beşinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Resmî arabulucuların ücretleri bu 
teşkilatça millî bir banka hesabında top
lanan paralardan ödenir. Arabulucuyu ta
yin eden mahkeme bu esaslar çerçeve
sinde ve uyuşmazlığın kapsamını ve ni
teliğini dikkate alarak ücreti tespit eder. 

Resmî arabuluculuk yapılan her uyuş
mazlıkta tarafların bu hesaba yatırmaları 
gereken ücretlere ait esaslar ile ücretler
den masraf olarak kesilecek miktar ve 
ücretleri banka faizlerinin kullanılmasının 
usul ve esasları da bu tüzükte belirtilir. 

Tarafların hesaba yatırmaları gereken 
ücretler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca düzenlenen belgeler İcra ve 
İflas Kanununun 68 inci maddesinde sayı
lan belgeler hükmünde olup, bu ücret
lerin takip ve tahsilinde kamu alacakları
nın takip ve tahsiline ilişkin esaslar uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum: 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan

bul) — Efendim bizim Grup adına baş
vurumuz vardı orada. 

BAŞKAN — «Söz isteyen?..» diye 
sordum, çıkmadı; ama buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; biz 2822 sayılı 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Yasa
sının 59 uncu maddesini; hiçbir yarar 
taşımadığı için, yarar yerine zarar ge
tirdiği için yasa teklifinden tamamen çı

karılmasını istiyoruz ve bu doğrultuda 
da bir öneri sunduk. 

Şu nedenle çıkarılmasını istiyoruz: 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasasının 59 uncu maddesinde, 
Çalışma Bakanlığına bağlı olarak kuru
lacak resmî arabuluculuk teşkilatının ku
ruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ile resmî 
arabuluculuk yapabileceklerin listesinin 
düzenleme esasları ve bunlara ödenecek 
ücretlerin sınırlarının çıkartılacak bin 
tüzükle düzenleneceği ve benzeri konu1 

lar hükme bağlanmıştır. Bilindiği gibi 
ILO tarafından kabul edilmiş olan ve 
daha evvelki maddelerde de söylediğimiz 
gibi, 98 sayılı Sözleşmenin 4 üncü mad
desinde öngörülen özgür toplu pazarlık 
hakkına resmî arabuluculuk müessesesi 
tamamıyla ters düşmektedir. 

Yine daha evvel de ifade ettiğimiz 
gibi, Anayasanın 53 üncü maddesinde, iş
çilerin toplu iş sözleşmesi yapma hakla
rı ve 54 üncü maddesinde ise grev hak
ları düzenlenirken, özgür toplu pazarlık 
hakkı da vurgulanıp, ön plana çıkarıl
maktadır. Yasadaki bu ve benzeri dü
zenlemelerin gizlenmeye asıl amacı, 
toplu pazarlık hakkının özgür ve serbest 
platformlarda gerçekleştirilmesinin önü 
alınarak, siyasal iktidarların belirleyici 
koşularda toplu iş sözleşmeleri yapmala
rını sağlamak ve grev hakkının kulla
nılmasını olabildiğince önleyebilmektir. 
Uygulamada daima gözlendiği gibi, ara
bulucular, çoğu zaman, yanlara karşı gö
rev yapmamış durumuna düşmemek için, 
kötü sonuç doğuracağı önceden fark edi
len hallerde bile, genelifcle karar verme 
yolunu seçmektedirler. Son olarak, resmî 
arabulucular, 59 uncu maddeden de an
laşılacağı üzere, Çalışma Bakanlığına bağ
lı olarak kurulacak bir teşkilatın mensu-
durlar. Uyuşmazlıkların çözümlenmesin-
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de, siyasal iktidarların emirlerinde görev 
yapan kadrolara görev verilmesinin, sa
yılmakla tütmeyecek kadar mahsurları 
vardır. Esasen, 2822 sayılı Yasanın özel
likli niteliği, Çalışma Bakanlığının yetki 
ağırlığını taşımasıdır. 

Açıkladığımız bu nedenlerle, 2822 sa
yılı Yasanın 59 uncu maddesinin yasadan 
çıkarılmasını diliyor, saygılar sunuyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
önal. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Uluslararası normlarla uyuşmadığı 
ve serbest pazarlık sistemi ile bağdaşma
yan hükümleri içermekte olduğundan, 
2822 sayılı Yasanın 59 uncu maddesinin 
kanun metninden çıkarılmasını öneriyo
ruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Tufan Doğu 

Muğla 
Etemj Cankurtaran 

îçel 
İsmail Hakkı' önal 

İstanbul 

••»• m>m< 
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Ömer Çiftçi 
Ankara 

rrürkânı Akyol 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

IBAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi 9 uncu madde olarak 
oylarınıza sunuyorum:.. 

(SHP sıralarından 5 üye ayağa kalktı) 
FUAT ATALAY .(Diyarbakır) — Ka

rar yetersayımız yoktur. 
BAŞKAN — Oylayalım, ondan son

ra itiraz edin efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur. 

Görüşmelere 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.06 

..<••• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.15 

BAŞKAN i Başkanveklili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 71 inci Birleşimin Dördördüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLIFLERİYI E KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — 2822 Say ili Toplu İş Sözleşme
si Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hüküm
lerinin Kaldırılması Hakında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 59) (De^ 
yam) 

[BAŞKAN — 59 sıra sayılı tasarı üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

8 inci madeyi 9 uncu madde olarak 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Karar yetersayısı yoktur. Kabul etme
yenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Bu sebeple, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek ve gündemdeki ka
nun tasarılarıyla.. . 

İLHAN AKÜZÜIM (Kars) — Ye
tersayı var; tekrar sayalım. 

BAŞKAN — Lütfen eefndim... Lüt
fen... Herhalde, ben buradan sayıyorum, 
zatı âliniz oturduğunuz yerden sayabilir 
misiniz? (ANAP sıralarından «Yetersayı 
var» sesleri, gürültüler) 

Gündemdeki kanun tasarılarıyla, 66 
sıra sayısıyla basılıp, 25.5.1988 Çarşam
ba günü dağıtılan ve aynı gün gelen ka
ğıtlarda yayımlanan ve 27.5.1988 Cuma 
günü gündemine girecek olan kanun ta
sarılarını görüşmek için, (ANAP sırala
rından «Yoklam istiyoruz» sesleri, gü
rültüler) alman karar gereğince, 27 Ma
yıs 1988 Cuma günü saat 10.00'da top
lamak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.18 

« a » 

:474 — 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi. konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göman ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesaplan ve tüketim mal
ları ithalatı .konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü

ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açah 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu ve 40 arkadaşının, 



DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca .bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin. önergesi (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvelkili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 

A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Ct Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerim durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon' 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibarîyle borcunu öden
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



— 3 

11. — îzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — îzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışımn Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekü Mehmet 
Tahir Köse'nın, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kortomaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Necoar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde »atın alman ayçiçeği 
ürünü iğin üreticilere fiyat farkı ödenip 



Ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
ılınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nırı, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İlme bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/54) 



— 5 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon Hine bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Alii Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin . Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devtlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ti i Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-
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rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirliler alınacağına 
ilişkin Tarım Oranan ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(16/72) 

60. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rinle ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahajlleler-
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açıılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve Iskâo 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinim bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözilü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursia Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 



73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

76. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

77. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ilje ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

78. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine' Dair Kanunun Bir Madde

sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/423) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1988) 

2. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

3 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/442) (S. Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
20.5.1988) 

X 4. — Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/425) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 20.5.1988) 

5. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 8 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Geçici 21 inci Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
31.3.1988 Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/428, 
3/504) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 
24.5.1988) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış-



işleri; Plan ye Bütçe komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı : 50) {Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pa
kistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/354) (S. Sa
yısı : 51) (Dağıtma tarihi : 24.5.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bü
yük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye De
ğer Artış Kazançları Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/359) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tari
hi : 24.5.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hol
landa Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/360) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1988) 

X 10. — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı. : 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

X 11. — Çdk Taraflı Yatırım Garan
ti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 61) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1988) 

X 12. — Devletler ve Diğer Devletle
rin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hak
kında Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 62) (Dağıt
ma tarihi : 24.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 56) 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4 ., 4 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2137/02459 

TÜRKİYE İBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.4.1988 
tarihinde kararlaştırılan «1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
İ. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Yurt dışına mal ihraç edilmesi sırasında bir kısım ihracatçıların ihraç konusu 
malın cins, nevi, miktar, menşe, gönderildiği yer ve ticarî eşya için kıymet bakımından 
gerçeğe aykırı beyanname ve belge ibrazı ile ihracı fona tabi eşyadan fon ödememek 
veya eksik ödemek suretiyle veya vergi iadesi, teşvik ve benzeri uygulamalarla Devlet
ten haksız menfaat sağladıkları bilinmektedir. Tatbikatta bu suçları işleyenler hakkın
da Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık suçlarıyla ilgili bulunan 339 ila 346 ncı 
maddeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi delaletiyle 359 uncu 
maddesi, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun bazen 45 ve bazen 
de 27/1,3 maddelerinin uygulandığı mütalaa olunmaktadır. 

Sözü edilen fiilleri kapsamına alacak ve uygulamada birlik ve beraberliği sağlaya
cak bir hükmün getirilmesi zarureti göz önünde bulundurularak bu Kanun Tasarısı 
hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Mezkûr fiillerin ihracat kaçakçılığının özel bir halini oluşturduğu dikkate alınarak 
düzenleme, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesi
nin değiştirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sözü edilen Kanunun 45 inci maddesinin birinci 
fıkrasının «gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkar
tılması» fiili muhafaza edilerek bu fiile maddenin birinci fıkrasnda yer verilmiş, güm
rüklerden eşya çıkartmak için gümrüklere verilen beyannamelerde yanlış beyanda bu
lunma fiilleri esasen Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin cezalar bö
lümünde idarî nitelikte para cezası ile müeyyidelendirilmiş olduğundan madde met
ninden çıkartılmış ve bunun yerine ikinci fıkra olarak yurt dışına mal ihraç edilmesi 
sırasında Devletten haksız menfaat sağlamak için girişilen hileli davranışları cezaî 
müeyyide altına alacak hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesiyle 1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde 
değişiklik yapılmakta ve 45 inci maddenin birinci fıkrasıyla gümrük kapıları ve yolları 
dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar cezalandırılmaktadır, 

Maddenin ikinci fıkrası ile her türlü ihraç işlemlerinde gerçeğe aykırı beyanname 
ve belge ibraz ederek ihracı fona tabi eşyada fon ödememek veya eksik ödemek su
retiyle veya vergi iadesi, teşvik veya benzeri nam altında her türlü uygulamalarla Dev
letten haksız menfaat sağlayanlar veya buna teşebbüs edenler cezalandırılmaktadır. 
Birden fazla failin önceden aralarında anlaşarak, yani teşekkül vücuda getirerek, bu 
fiili icra etmeleri veya icraya teşebbüs etmeleri halinde 1918 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi hükmü uygulanmayacak, faMerine bu fıkra hükmüne göre ceza tayin edile
cektir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 56) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/423 
Karar No. : 18 

9.5.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
ve Adalet Bakanlığı Temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakan
lar Kurulundan gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulan onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan] Pehlivanlı 

Ankara 

Kâtip; 
Gökhan Maraş 

Kırşehir , 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ali Haydar. Erdoğan 

İstanbul 
Muhalifim. 

Üyje 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Hapis 

Üye 
Güneş Gürseler, 

Tekirdağ 
; cezası olmadığı 

muhalifim. 

(Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Muhalifim 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet: Ersin 

fam ir 
Muhalifim. 

Üye 
Murat{ Basesgioğlu 

Kastamonu 

için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 56) 
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•HÜKÜMETIN TEKLÎE ETTIĞI METÎN 

İ918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 45. — Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına 
eşya çıkaranlar hakkında eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezasına hülkmo-
kınur. 

Her türlü ihracat işlemlerinde bir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak 
dahi olsa, gerçeğe aykırı beyanname veya belge ibrası ile ihracata yönelik olarak, ihra
cı fona tabi eşyada fon ödememek veya eksik ödelmek suretiyle veya vergi iadesi, teş
vik ve benzeri her türlü uygulamalarla Devletten haksız menfaat sağlamaları halinde 
faillere, sağlanan menfaatin iki misli veya buna teşebbüs etmeleri halinde sağlanmaya 
teşebbüs edilen menfaatin yarısı oranında ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza, men
faatin sağlanması halinde yirmi milyon liradan, buna teşebbüs edilmesi halinde1 beş 
milyon liradan az olamaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 56) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dalir Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 56) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

İ. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

Devlet Bakam ve Başfoalkajn Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Balkanı 
Abdullah Tenekeci 

DeVlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Balkanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Baıkanı 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Balkanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakamı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

1 x 4 . 1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 56) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ilcabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 56) 





Dönem : 18 Yasam Yıh : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 59) 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkmda Kanun 

Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1 /440) 

T, C. 
Başbakanlık 5.5.1988 

, Kanunları ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2168/02819 

TÜRKİYE| IBÜYÜKı MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Ba
kanlar Kurulunca 4.5.1988 tarihinde kararlaştırılan «2822 Sayıh Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

2822 SAYILI TOPLU )İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT 
KANUNUNUN ©AZI MADDELERİNİN 'DEĞİŞTİRİLMESİ VE 

BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

Genel olarak; 

Ülkemizde toplu pazarlık düzenine geçiş 334 Sayılı T.C. Anayasasının ilgili hüküm
lerine dayanılarak çıkartılan 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 
başlamıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 Saydı T.C. Anayasasının Toplu İş Söz
leşmesi Grev Hakkı ve Lokavta ilişkin hükümleri gereği olarak çıkartılan 2822 Sayılı 
Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan çeşitli aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan 
değişiklikler 3.6.1986 tarMi ve 3299 Sayılı Kanunla yürürlüğe girmiştir. 
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Kanunun uygulanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar işçi ve işveren kesimleri
nin devamlı eleştiri konusu yaptığı maddeler, uygulamada meydana gelen sıkıntılar 
ve yargı kararları da dikkate alınarak değişiklik maddeleri titizlikle tespit edilmiş toplu 
iş sözleşmesi sistemini bozacak hükümlerden kaçınılmıştır. 

©u Kanunun hazırlanmasında herşeyden önce ortaya çıkan aksaklıklar ve boşluk
ların giderilmesine gayret edilerek, çalışma barışının sağlanması, işçi ve işveren ilişki
lerinin düzeltilmesi ve böylece verimlilik ve üretimin artırılması ve ayrıca Uluslararası 
normalara uygunluk sağlayacak değişikliklerin getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde gerekçeleri; 

Madde 1. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 11 inci 
maddesine göre belirli şartları haiz bir toplu iş sözleşmesinin Bakanlar Kurulunca aynı 
işkolunda kurulan ve sözleşmesi bulunmayan işyerlerine teşmili mümkün bulunmak
tadır. 

Ancak, yetki başvurusu yapılmış veya yetki belgesi alınan hallerde de teşmil uy
gulaması, toplu iş sözleşme sisteminin bir sonucu olarak mümkün olamayacağından 
«yeitki için başvurulduktan sonra yetki sorunu çözümleninoeye kadar veya bu belgeyi 
aldıktan sonra yetki devam ettiği sürece yetki kapsamına giren işyerleri için teşmil ka
rarı alınamaz.» hükmü ile maddeye açıklık getirilmiştir. 

Madde 2. — 13 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan «üyelik fişinin 
bir örneğinin işverene gönderilmesi» zorunluğunun kandırılmasına karşılık, yetki tespi
tinde sağlıklı bir sonuca varılabilmesi ve işverenin itirazına dayanak yapabilmesi için 
üyelik fişlerinin topluca işverene gönderilmesi zorunluğu getirilmektedir. 

Madde 3. — 2822 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinde işletme toplu iş sözleşmeleri 
için itirazın hangi iş mahkemesine yapılacağı konusunda herhangi bir açıklık bulunma
maktadır. Bu itibarla mahkemelerce istenecek kayıt ve belgelerin de işletme merkezinde 
bulunması sebebiyle, belgelerin ibrazında ve itirazın incelenmesinde kolaylığın sağ
lanması bakımından ve Kanunun diğer maddeleri ile de uyum sağlamak üzere itirazın 
işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemelerine yapılması konusunda madde
nin birinci fıkrasına açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. — Taraflardan birinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine gelmemesi veya 
toplantıya katılıp da devam etmemesi halinde arabulucu tayinine ait otuz ve altmış ı 
günlük sürelerin dolmasının beklenip beklenmeyeceği konusunda açıklık bulunmadığın
dan, Kanunun 21 inci maddesine göre düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli ma
kamca alınmasından itibaren bu süreler beklenmeksizin arabuluculuk işlemlerinin baş
latılmasını teminen 22 nci maddeye açıklık getirilmiş, böylece işyerinde çalışma barışı
nın bir an önce sağlanması amaç edinilmiştir. 

Madde 5. — Grev ve lokavt uygulamasında işyeri önünde veya civarında işçilerin 
topluluk teşkil etmelerinin yasak olduğuna ilişkin 38 inci maddedeki «veya civarında» 
ifadesinin kapsamının tayini uygulamada fevkalade güç olduğundan, bir kolaylığın ge
tirilmesi bakımından sözü edilen ifade metinden çıkartılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Madde 6. — 48 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, grev 

gözcüleri için kurulacak barınma vasıtalarının niteliklerinin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 7. — 53 üncü maddede yapılan değişiklikle, Yüksek Hakem Kurulunun 
oluşumunda Uluslararası normlara uygunluk sağlanmıştır. 

Madde 8. — 59 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan değişik
likle, uyuşmazlığa taraf işçi ve işveren kuruluşları ile işverenlerin ödedikleri payların 
resmî bir hesapta toplanması sebebiyle maddeden fon kelimesi çıkartılmış, fon niteliği 
taşımayan hesabın millî bir bankada açılması, bunların nemalandırılması ve toplanan 
paralardan ödeme yapılmasına ait ilkeler getirilmiştir. 

Maddeye eklenen bir fıkra ile de Resmî arabuluculuk alacağının Kamu alacağı 
niteliğinde olmasına rağmen uygulamada takip usulü bakımından tereddüde düşüldüğü 
göz önüne alınarak Bakanlığımızca düzenlenecek arabuluculuk ücretine ilişkin belgelerin 
icra ve İflas Kanununun 68 inci maddesindeki belge niteliğinde olduğu belirtilerek 
takipte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Kanunî bir grev ve lokavta katılamayacak işçilerden işyerinde her
hangi bir sebeple çalışmayanların yerine ilgili bölge müdürlüğünün yazılı izni olmadan 
veya greve katılmaları sebebiyle hizmet akitleri askıya alınan işçilerin yerine işçi alın
ması halinde 78 inci maddede uygulanan para cezaları artırılarak bu durumlarda işçi 
çalıştırılmasının Önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 10. — 2822 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde 
sözü edilen özel kanunlara atıf yapılmasının uluslararası formlarda yanlış yorumların 
yapılmasına sebep olduğu görüldüğünden bu fıkranın metindien çıkartılması uygun 
bulunmuştur. 

Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemenin aslında 31 inci mad
denin 'birinci fıikrasımn tekrarı niteliğinde olması, grev hakkı ile lolkavta bir sınırlama 
getirdiği yorumuna da yol açması, diğer taraftan, 32 nci maddenin ikinci fıkrasının 
Yüksek Hakem Kuruluna başvurulacak bütün halleri kapsayan bir hüküm ihtiva et
mesi gibi sebeplerle birinci fıkranın maddeden çıkartılması uygun bulunmaktadır. 

Madde 11 - 12.— Yürütme ve yürürlükle ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 11.5.1988 

Esas No. : 1/440 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «2822 sayılı Toplu İş Sözleş

mesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümle
rinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 10.5.1988 tarihli, 9 
uncu birleşiminde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Öncelikle Anayasaya uygunluğu yönünden incelenen tasarıya Anayasaya aykırılığı 
yönünden bir itiraz olmadığından tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerine 
geçilmiş ve maddelere ilişkin kabul, red ve değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiş
tir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesinde yer alan yasaklanmış olan «'barınma vasıtaları» de

yimi uygulamalarda yanlış anlamaya meydan verir nitelikte görüldüğünden 48 inci 
maddenin 4 üncü fıkrasının bu şekilde değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun bulun
muş ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eslfcişehir 
Sözcü 

İbrahim Öztürk 
Adana 
Üye 

Hamdi Özsoy 
Afyon 
Üye 

Nizamettin Özdoğan 
Elazığ 
Üye 

Ömer Günbulut 
Sivas 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 
Kâtip 

M. Rauf Er t ekin 
Kütahya 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 
Üye 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 





ÜÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 11 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yetki İçin başvurulduktan sonra yetiki sorunu çözülünceye kadar veya bu bel
geyi aldıktan sonra yetki devam ettiği sürece yetki kapsamına giren işyerleri için teş
mil kararı alınamaz.» 

MADDE 2.ı — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına yazıyla başvurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itiba
riyle yüzde on (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) oranını sağla
dığının belirlenımşesini ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinde baş
vuru tarihinde çalışan işçiler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. İşçi sendikası ken
disinde bulunan üyelik fişlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki için 
başvurduğu tarihten itibaren üç işgünü içinde işverene vermek zorundadır. » 

MADDE 3. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi 
veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya 
her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yo
lundaki itirazını sebeplerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itiba
ren altı iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölige müdürlüğünün bulunduğu yerdeki 
iş. dava'larınıa bakmakla görevli mahkemeyle yapabilir. Toplu iş sözleşmesii birden faz
la bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini, kapsadığı hallerde itiraz Anka-
ra'daki iş mahkemesinle yapılır. İşletme topilu iş sözleşmesi için itiraz, işletme merke
zinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyali Gü
venlik Bakanilığma veya ilgili Bölige Müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mahkeme
ye verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerim yüzde onunu temsil edemeyen 
sendika yetiki itirazında bullunamaz.» 

'MADDE 4. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 22 
nci maddesine birinci fıkra olarak aşağıdakli fıkra eklenmiştiır. 

«21! linçi maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen yazıyı alan makam, yazıyı 
düzenleyen tarafın talebini gözönüne alarak otuz veya altmış günün geçmesini bekle
meksizin aşağıdaki hükümller uyarınca arabuluculuk işlemlerini başlatır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2822 Ssıyılı Toptu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Hülkümlerinin KakUrüması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının. 1 inci ımaddesii Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynan kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Hükümetin Teklif (Ettiği, Metin) 

(MADDE 5. — 28122 sayıli Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 38 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir işyerinde grev veya 'lokavtın uygulanmaya başlaması ile birilikte işçiler işye
rinden ayrılmak zorundadırlar. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin iş
yerinde çalışmaları, hiçbir şekilde engellenemez. Greve ikatılan veya lokavta maruz ka
lan işçilerin, işyerine giriş çıkışı engellemeleri veya işyeri önünde topluluk teşkil, etme
leri yasaktır.» 

MADDE 6. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 48 
inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için işçiler veya işçi sendikası 
tarafından kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. Ancak, grev 
gözcüleri liçin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulacak barınma vasıtalarının 
niteliklileri, Çallısına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak bir Yönetmelikle be
lirlenir.» 

MADDE 7. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 53 
üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın iş davalarına bakan dairesi başkanının baş
kanlığımda, 

1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları 
ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasî parti organlarında görevli bulunmayan, 
ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuiku konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olanlar arasından seçilecek bir üye, 

2. üniversitelerin iş 'hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yüksek
öğretim Kurulunca seçilecek bir üye, 

3, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
4, İşçi (konfederasyonlarından, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan kon

federasyonca seçilecek iki üye, 
'5; İşverenler adına ençok İşveren mensubu olan1 işveren ıkonfederasyonunea se

çilecek bir ve ençok işçi çalıştıran işverenlerin üye bulunduğu kamu işveren sendika-
smca seçilecek bir üyeden oluşur.» 

MADDE 8. — 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 59 
uncu maddesinin dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştıiırilmiş ve bu mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

«Resmî arabulucuların ücretleri bu teşkilatça miıM bir banka hesabında toplanan 
paralardan ödenir. Arabulucuyu tayin eden mahkeme bu esaslar çerçevesinde ve uyuş
mazlığın kapsamını ve niteliğini dikkate alarak ücreti tespit eder. 

Resmî arabuluculuk yapılan her uyuşmazlık tarafların bu hesaba yatırımları ge
reken ücretlere ait esaslar ile ücretlerden masraf olarak kesilecek miktar ve ücret
lerin banka faizlerinin kullanılmasının usul ve esasları da bu t̂üzükte belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6.4 — 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 48 
inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişiırimiştir. 

İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için işçiler veya işçi sendikası 
tarafından kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. Ancak, grev 
gözcülerinin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmliştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Hükümetim Teklif Ettiği Metin) 

Tarafların hesaba yatırmaları gereken Ücretler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca düzenlenen belgeler icra ve iflas Kanununun 68 inci maddesinde sayı
lan belgeler hükmünde olup, bu ücretlerin takip ve tahsilinde kamu alacaklarının ta
kip ve tahsiline ilişkin esaslar uygulanır.» 

MADDE 9. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
78 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

«40 inci maddenin likinci fıkrasında belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi alan 
işveren izinsiz aldığı her işçi başına ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandlırılir.» 

«43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işvereni sözkonusu 
hükme aykırı hareket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya hu yolda propaganda 
da 'bulunanlar, sözkonusu hükme aykırı olarak aldıkları veya alınmasına seibep olduk
ları veya grev yapan işçilerin yerine çalıştırdıkları her işçi başına yüzellibin liradan 
az olmaımak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 10. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve LokaVt Kanununun 31 
inci maddesinin ikinci fıkrası 'ile 32 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Kbmisyoaunun Kıalbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edü-
mıiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başfbakan 
Turgut Özal 

Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakam 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakam 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Efterji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

4,5.1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı V. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savıunma Bakamı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Balkanı V, 
Al Bozer 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakam 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H, Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Tınaz Titiz 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 tinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
rnişbir. 

MADDE 12. — Tasarıma 12 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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