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edilmektedir. Ancak, son günlerde ASELSAN'da çalışan işçiler toplu olarak işten çıkarılmış
tır. tşveren önce fabrikayı kapattığını duyurmuş, daha sonra işçilere işbaşı yaptırılmıştır. 14
Mart 1990 tarihinde bazı işçilere "Eleman fazlalığımız nedeniyle hizmet akdiniz 14 Mart 1990
tarihi itibariyle feshedilmiştir" şeklinde, iş aktinin tek taraflı feshedildiğine dair bildirimler
yapılmıştır.
Sonuç olarak, 548 işçi işten çıkarılmıştır.
tşveren, bir taraftan iç ve dış büyük satış bağlantılarından bahsetmekte; işçilerini övmek
te, diğer taraftan Mart 1990'da bu verimli ve yetenekli işçilerinden 548'ini işten çıkarmaktadır.
tş akitlerinin feshinde eleman fazlalığı ileri sürülmektedir. Bu husus gerçekçi değildir. ASELr
SAN'da çalışan işçiler bağımsız bir sendikaya üye olmuşlar ve bu sendika işyerinde yetki al
mıştır. fşten çıkarılanların 512'si sendika üyesidir.
İşten çıkarılmada sendikalaşma ön planda tutulmuştur. Üye olanlar adeta cezalandırıl
mışlardır. Hür sendikalaşmaya, büyük darbe vurulmuştur. 548 kişi işsizliğe terkedilmiş, sosyal
güvenlik hakları gasp edilmiştir.
548 işçi aileleri ile birlikte her tür güvenceden yoksun bırakılmışlardır.
Bu nedenlerle, sendikal hakların ve iş barışının sarsılmaması ve soruna köklü çözüm geti
rilmesi için Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması
açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahipleri için
10'ar dakikadır.
Hükümet adına, önerge üzerinde, Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman; buyurun
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; ASELSAN işyeriyle ilgili olarak, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12
arkadaşı ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşı tarafından verilen Meclis
araştırması açılmasına ilişkin öngergeleri konusunda bilgi sunmak üzere huzurunuza gelmiş
bulunuyorum.
Ülkemizde, çalışanlar ve çalıştıranlar arasında hukukî münasebetler, 1475 sayılı İş Kanu
nunun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. Söz konusu kanun kapsamına giren bütün işyer
lerinde, işçi, işveren münasebetleri ve dolayısıyla çalıştıranların hak ve yükümlülükleri bu ka
nun hükümleri doğrultusunda takip edilmektedir.
Burada açıklamaya çalışacağım konu, ASELSAN işyerlerinde görev yapan 1475 sayılı Ka
nuna tabi işçilerin işe girişleri sırasında işverenle karşılıklı olarak yaptıkları hizmet akitleriyle
ücretlerini belirlemiş olmalarıdır. Ama, bu ücretin, hiçbir zaman, kamu düzeni ile ilgili olan
asgari ücretin altında da olmaması gerekmektedir. Bu sebeple, Önemli olan, ister idareci ve
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