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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/343) (S. Sayısı: 71)
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sansı ve Anayasa ve Plari ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı :
139)
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı: 134)
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283)
6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S.
Sayısı: 691)
/
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1142) (S. Sayısı: 699)
. •. 11. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763 ve 763'e 1 inci Ek)
12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
;
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798)
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13. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/838) (S. Sayısı: 813)
14. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve
58'e 1 inci Ek)
15. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111)
16. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112)
17. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kânun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137,
1/181, 1/52,1/62) (S. Sayısı: 116)
18. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
19. - Tarım ve.Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193)
20. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
21. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
22. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
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23. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu
(1/576) (S. Sayısı: 394)
24 - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı :
395)
25. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye İçişleri Komisyonu
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
26. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıhcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, ismet
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Gemil Çiçek, Tarım ve
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373)
27. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin.488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554)
28. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606)
29. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
30. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624X
31. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulma
sı, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlavesi Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690)
32. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdik
leri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu id
diasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye
ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile
- 8 0 -
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Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklannda, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S.
Sayısı: 779)
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı
Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanununa Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815)
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
. 1. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Merkez Bankasının döviz alış ve
satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın yazılı
cevabı (7/5863)
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalfnın, terörle mücadele sırasında
yaralanan askerlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın
yazılı cevabı (7/6118)
3. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, milletvekillerinin emeklilik
lerini düzenleyen kanundan yararlananlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazılı cevabı (7/6532)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak beş oturum yaptı.
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yaklaşık bir aydır grevde olan tekstil işçileri
nin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe;
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, bilgisizlik, cehalet ve yoksulluğa ilişkin gündem
dışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz;
Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi)
hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin ihaledeki usulsüzlük iddialarına dair gündem dışı konuşması
na da, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek;
Cevap verdiler.
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Bosna-Hersek ile ilgili Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
29.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 813 sıra sayılı kanun tasarısının, gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 nci sırasına, 807 sıra
sayılı kanun tasarısının 33 üncü sırasına, 48 saat geçmeden alınmasına; gündemin 209 uncu sıra
sında yer alan 771 sıra sayılı kanun tasarısının 34 üncü sırasına alınmasına; Genel Kurulun
29.3.1995 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; Genel Kurulun
29.3.1995 Çarşamba günü 15.00-19.00, 20.00-24.00 ve 30.3.1995 Perşembe günü 14.00-19.00,
20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin DYP Grubu önerisi kabul edileli.
Bosna-Hersek ile ilgili Araştırma Komisyonunda açık bulunan ve Refah Partisi Grubuna dü
şen üyeliğe, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk seçildi.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
21 inci sırasında bulunan 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
.

-

23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 nci sırasında bulunan 391,

\

27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,
18 inci sırasında bulunan 691,
29 uncu sırasında bulunan 699,
31 inci sırasında bulunan 798,
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek,
2 nci sırasında bulunan 111,
3 üncü sırasında bulunan 112,
4 üncü sırasında bulunan 116,
6 nci sırasında bulunan 193,
7 nci sırasında bulunan 322,
- 8 2 -
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9 uncu sırasında bulunan 375,
10 uncu sırasında bulunan 394,
11 inci sırasında bulunan 395,
12 nci sırasında bulunan 404,
14 üncü sırasında bulunan 554,
15 inci sırasında bulunan 606,
16 nci sırasında bulunan 609,
17 nci sırasında bulunan 624,
19 uncu sırasında bulunan 690,
S. Sayılı, kanun tasan ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarılarının;
8 inci sırasında bulunan 337,
13 üncü sırasında bulunan 373,
20 nci sırasında bulunan 779,
S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının;
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarı
sının maddeleri ile;
30 uncu sırasında bulunan 763 S. Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü ve müteakip maddeleri, da
ha önce komisyonlarca geri alındığından, görüşmeleri,
Ertelendi.
2İ3 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayık Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/838) (S. Sa
yısı : 813) tümü üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı; maddelerine geçilmesi için yapılan oy
lamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
Alınan karar gereğince, 30.3.1995 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 20.31'de
birleşime son verildi.
Mustafa Kalemli
Başkanvekili
Ali Günaydın
Kâtipliye
Konya

Işılay Saygın
Kâtip Üye
İzmir
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II.-GELEN KAĞITLAR
30.3.1995 PERŞEMBE
Raporlar
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/831) (S.
Sayısı: 803) (Dağıtma Tarihi: 29.3.1995) (GÜNDEME)
2. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (1/825) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma Tarihi: 29.3.1995) (GÜNDEME)
3. - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasansı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve
23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları rapor
ları (1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) (GÜNDEME)
4. - İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının İlk Haftası
nın Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) (Dağıtma Tarihi : 29.3.1995)
(GÜNDEME)
5. - İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Ro
ma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/819)
6. - Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan
ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/820) (S. Sayışı: 812) (Da
ğıtma Tarihi: 29.3.1995) (GÜNDEME)
7.-7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma Tarihi: 29.3.1995) (GÜNDEME)
8. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerin Kaldırılması
ve Bu Kanuna Bîr Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma Tarihi: 30.3.1995) (GÜN
DEME)
Sözlü Soru Önergesi
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Aydın Yenihisar içme suyu projesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Elbistan'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin
içme suyu sorunlanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6503) (Başkanlığa geliş tarihi :
24.3.1995)
2. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TÜPRAŞ ve POAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6504) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1995)
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3. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Netaş'm hisselerinin blok satışına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1995)
4. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de meyda
na gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6506) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.3.1995)
5. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Muavenet Zırhlısında yaralanan kişilere taz
minat ödenip ödenmediğine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, il yapılacak ilçelere ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
7. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, son bir yıl içinde TRT?ye alınan personele iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bir inşaat şirketine verildiği iddia edilen baraj
ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6510) (Başkanlığa geliş
tarihi: 28.3.1995)
9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Aydm-Yenihisar içme suyu projesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
10. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Vakıflar Öğrenci Yurdu inşaatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
11. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Tekel Başmüdürlüğü hizmet binasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
12. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Köy Hizmetleri Makine İkmal Müdürlüğüne
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6514) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
, 13. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Kültür Sarayı projesine ilişkin Kültür Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
14. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İl Bayındırlık hizmet binasının ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6516) (Başkanlığa geliş tarihi :
28.3.1995)
15. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
16. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Sincanlı Akdeğirmen Barajı projesine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
17. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Öğretmenevi projesine ilişkin Millî Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
18. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Fen ve Anadolu liselerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995) .
19. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'daki termal turizmine ilişkin Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi (7/6521) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1995)
20. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Belediyesince satın alman Hazine arazisine
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
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21. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon II nci Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
.22. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon SSK Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından yazılı soru Önergesi (7/6524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
23. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Hâkimevi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
24. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Adalet Sarayına ilişkin Adalet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/6526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
25. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, polis okulu bulunan illere ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6527) (Başkanlığa,geliş tarihi: 28.3.1995)
26. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR tarafından üreticilere yapılan destekleme
lere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1995)
27. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Hentbol Milli Takımının Kıbrıs Rum Kesimi ile
yapacağı maça ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6529) (Başkanlığa geliş tarihi :
28.3.1995)
28. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, orman vasfını yitiren alanlara ilişkin Orman Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6530) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.1995)
.
29. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtma giderlerine ilişkin
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6531) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.1995)
30. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen
Kanundan yararlananlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi
(7/6532) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.1995)
Genel Görüşme Önergesi
1. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın
dan Kuzey İrak'a yapılan operasyon konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/62) (Başkanlığa geliş tarihi :
29.3.1995)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)

_

0

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum.

HI.-YOKLAMA
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklannı yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nıın, Hentbol Millî Takıntımızın Güney Kıbrıs Rum
Millî Takımı ile yapacağı müsabakaya ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Şükrü Er
dem'in cevabı
BAŞKAN - Gündem dışı, birinci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu, Hentbol
Millî Takımımızın, Kıbrıs Rum kesimiyle yapacağı müsabakayla ilgili düşüncelerini Genel Kurula
arz etmek istemişlerdir.
Buyurun, Sayın Namoğlu.
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan
önce, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç millî maçından dolayı, Fatih Terim ve talebelerini candan
kutlamak istiyorum.
Siyasî boyutu ağır basan bir spor konusunu, Yüce Meclisin takdirlerine sunmak üzere söz al
mış bulunmaktayım; Yüce Meclise, en derin saygılarımı sunarım.
Spor, hiç şüphesiz, insanları birbirine yaklaştıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren
bir faaliyet alanıdır. Bu bakımdan, yurtiçinde olduğu gibi, yurtdışında da yapılacak çok sayıda spor
tif müsabakanın büyük faydası vardır; ancak,'Hentbol Millî Takımımızın, Güney Kıbrıs Rum Takı
mı ile bir spor karşılaşması bahis konusu. Güney Kıbrıs Rum İdaresi, Millî Takımımızın, Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinden güneye geçmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımak anlamına ge
lir düşüncesiyle kabul etmemektedir. Sayın Hükümetin, bu önemli siyasî meselede kararlı hareket
etmesi, Kuzey Kıbrıs-Türk Cumhuriyetinin yanında yer almasıgerekirkcn, Rum görüşünü benim
sediği görülmektedir.
Takımımızın, İsrail üzerinden Güney Kıbrıs'a gitmesi, Dışişleri Bakanlığının haklı itirazına
rağmen, spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından kabul edilip onaylanmıştır. Bu tutum, Kıbrıs
millî cjavasına ihanettir. Geçmişte, benzerî bir talep, 1986 yılında, Beşiktaş Kulübünün, Kıbrıs Rum
Takımı olan Apoel'le yapacağı maç öncesi yapılmıştı. O günlerde işbaşında bulunan Hükümet, ka
rarlı bir şekilde, Beşiktaş Futbol Takımının, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları üzerinden, yani
Lcdra Palas kapısından gideceğini bildirmişti. O günlerde, bunu anlayan Kıbrıs Rum Kesimi, İstan- 8 7 -
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bul'a maç yapmaya gelecek takımlarını alıkoymuş ve gerekçe olarak da, Rum Kesiminde oynana
cak maçta, can emniyetini sağlayamayacağını ortaya koymuştu. 1986 yılındaki bu olayı hatırla
makta yarar vardır.
Şimdi, spor kamuoyu şunu diyebilir: "Biz olimpiyatlara talibiz, bu şekildeki olaylarla olimpi
yatların ülkemizde yapılmasını sağlayamayız" veya "uluslararası düzeyde, uluslararası federasyon
larla başımız derde girebilir." Bu veya buna benzer birtakım gerekçeler ortaya atılabilir ve bu ko
nuda, sporu, siyasete bulaştırmakla da suçlanabiliriz. O zaman, diyoruz ki, 21 yıldır, bu ülke, Kıb
rıs davasında tek vücut olmuş ve hiçbir zaman sporu siyasete bulaştırmamıştır; ancak, Kıbrıs Rum
Kesimi yönetimi, 1986 yılında, Beşiktaş'a karşı aldığı tavırla, sporu siyasete bulaştırmış olan bir
idaredir. Bu bakımdan, bizlerin, bu konuda taviz vermesi mümkün değildir. Bu defa, gafletle yapı
lan tutum değişikliği, bir taraftan, Hükümetin, Rum idaresi gibi, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanı
madığı anlamına gelmekte, diğer taraftan, Gümrük Birliği karşılığı Kıbrıs'ın diyet olarak verilece
ği yolundaki endişelerimizi teyit etmektedir. Bu derece vahim bir gaflet, siyasî ve diplomatik ha
yatımızda, az görülmüştür. İlgili bakanı ve Sayın Hükümeti ciddiyete davet ediyoruz. Kardeş Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı bu sırada, Hükümetin takındı
ğı bu...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Tamamlayın efendim.
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - ...sorumsuz tutum, Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bir darbe ol
maktadır. Türk kamuoyu da Kıbrıs'taki soydaşlarımız gibi, Hükümetin bu rahat kararından rahat
sızdır; Yüce Meclis rahatsızdır. Hükümetin, bugün, maç oynanmadan bu hatadan dönme meziyeti
ni göstermesi lazımdır. Aksi takdirde, Hükümetin, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini gözden çıkardığı,
Gümrük Birliği için taviz verdiği görüşü kesinlik kazanmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bir televizyon programında, Hentbol Federasyonu Başkanı, "tüm siya
sî sorumluluğu bana aittir" demektedir. Bu memlekette, bakan ve Hükümet yok mudur; bu ifadeyi
söyleme cesaretini nereden bulmaktadır? Bu komik beyanata, Hükümetin cevabı nedir acaba; son.
günlerde ifade edildiği gibi, Hükümetsizliğin bir ifadesi midir?
Bu soruların cevabını bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Namoğlu.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, Dışişlerinin haberi var mı?
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Cevap bekliyoruz Sayın Başkan!..
BAŞKAN - Efendim, bir dakika...
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, spordan sorumlu Devlet Baka
nı Sayın Şükrü Erdem; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli
üyeleri; Sayın Namoğlu'nun gündem dışı konuşmasını cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum;
bu vesileyle, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde uluslararası federasyon tarafından yapılan kura çekimin
de, hentbol millî takımımızın karşısına Rum kesiminin milli takımı çıkmıştır. Daha evvel yapılan
uygulamaları da dikkate alarak, Rum kesimine gitmeme arzusunda olduğumuzu, o günlerde Ati
na'da meydana gelen ve PKK'nın yapmış olduğu olayları da örnek göstererek, can güvenliğimizin
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sağlanamayacağını vurguladık. Bu maçı, İsrail'de, tarafsız bir sahada oynama arzusunda olduğu
muzu ve Türk tarafı olarak bütün masraflarını da karşılayacağımızı uluslararası federasyona bildir
dik. Uluslararası federasyon, iki gün toplantı yaptı. Bunun üzerine, Rum kesimi, Larnaka üzerin
den gelindiği takdirde, devlet güvencesi vereceklerini ifade ettiler.
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Nasıl güveniyorsunuz!
RASİM ZAİMOLĞLU (Giresun) - Sayın Bakan, çok yanlış!..
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, daha evvel bir uy
gulama yapılmış.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - O uygulamayı anlatır mısınız Sayın Bakan?
BAŞKAN-Bir dakika... Bir dakika... Müdahale etmeyin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Ve bu uygulama neticesinde, bizim tenis
millî takımımız Avrupa liginden ihraç edildi, gitmediğimiz için, vize verilmediği için...
SABRI ÖZTÜRK (İstanbul) - Onurumuz daha önemli Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Döneminizde, Beşiktaş maçında böyle bir
durumla karşılaşıldı ve Beşiktaş maçında, çok güzel bir siyasî taktik uyguladığınızı ifade ettiniz. Şu
bir gerçek ki Apoel Takımı Türkiye'ye gelmemiştir.
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Gelmesin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Birinci maç Türkiye'de olduğu için böy
le bir sıkıntı çıkmamıştır; hükmen galip gelinmiştir.
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Hükmen mağlup olursak ne olur!
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Yoksa, Kuzey Kıbrıs'tan geçiş kapısı,
Ledra Palas kapısı zorlanarak Rumlar zor durumda bırakıldı ve bunun için de hükmen galip gelin
di gibi bir düşünce içinde, Sayın Mesut Yılmaz ifadede bulunmuşlardır; bu son derece yanlıştır.
Hükmen galibiyet, buraya, kendilerinin gelmemesinden kaynaklanmıştır.
Değerli milletvekilleri, her kura çekiminde... (ANAP sıralarından gürültüler)
ALİ ER (İçel) - Peki, onlar gelmedi, siz niye gidiyorsunuz?
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bir dakika dinleyin...
Her kura çekiminde Kıbrıs Rum Kesimi çıktıkça; tenis gibi, bugün hentbol gibi, yarın basket
bol gibi, güreş gibi, boks gibi hepsini birer birer feda edelim, Afrika ligine mi düşürelim?.. (ANAP
sıralarından gürültüler)
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, bu mesele spor meselesi değil; olayı, başka
mecraya çekiyorsunuz.
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bir gün birisinin çıkıp buna "dur" deme
si gerekirdi. Bu siyasî sorumluluğu da Federasyon Başkanı değil, ben üstlendim, bu sorumluluğu
kabul ettim ve göndermeyi uygun gördüm.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Size yakışmıyor... Benim bildiğim Spor Bakanı kapıya yüklenir.
BAŞKAN - Bir dakika... Müdahale etmeyin efendim.
Siz devam edin.

-

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, yakışmıyor.
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BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin Sayın Bulut.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, en az sizler kadar
biz de milliyetçiyiz; bundan kimsenin şüphesi olmasın.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz de gidin; ama, Türk kapısından.
BAŞKAN - Sayın Bulut...
Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitaba devam edin efendim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şu bir gerçektir ki, burada, olimpiyat pro
tokolü imzalandığına dair belgelerdir bunlar. Burada, imzası olan kişi 7 nci Cumhurbaşkanımız Sa
yın Özal'dır. 1986'daki gazete kupürlerini de buldum; bu gazetelerdeki yazılarda, rahmetli Cum
hurbaşkanının "gönlüm, Kıbrıs Rum kesiminde maç yapılmasından yanadır" diye ifadeleri var.
(ANAP sıralarından gürültüler)
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Gidin; ama, Türk kapısından gireceksiniz.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, International Olimpic...
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) - Türk kapısından gireceksiniz.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Onu da izah edeceğim. Bir dakika... Me
rak etme, onu da izah edeceğim.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... Müsaade buyurun.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - International Olimpic Komite Başkanı Juan Antonio Samaras'a yazılan yazılardır, protokoldür; burada, Sayın Demirel'in de Başbakan oldu
ğu dönemde imzası vardır "Ülke tanıyalım veya tanımayalım, o ülkelerin mensubu millî takımları
ülkemizde ağırlayacağız ve biz gidip oynayacağız" diyor.(ANAP sıralarından gürültüler)
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Git, Larnaka'da oyna...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, biz, Kıbrıs Rum Kesiminde oyna
mayacağımızı Uluslararası Federasyona ifade ettiğimizde, bize şu örneği gösterdiler.
CENGÎZ BULUT (İzmir) - Hangi kapıdan gireceğimize ne karışır onlar?
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Bakan, Türk tarafından gireceksiniz.
BAŞKAN - Bir dakifcı...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bakın, Çin ve İsrail birbirini tanımayan
ülkelerdir; ancak, bunlar, sportif mücadelelerde, uluslararası platformda karşı karşıya gelmektedir.
Şimdi, biz, Tayvan'ı da tanımıyoruz; ama, uluslararası düzeyde millî takımlarımız mücadele et
mektedir.
FARUK SAYDAM (Manisa) - Ama, adam, Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor Sayın Bakan.
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Kapıdan bahsedelim...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz dinler
seniz daha iyi anlayacaksınız. (ANAP sıralarından gürültüler) Kıbrıs Rum Kesimi, geçtiğimiz yıl
içinde 7 sefer ülkemize geldi, vize aldı; 7 sefer Türkiye'ye geldiler.
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Hangi kapıdan girdi?..
CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz güneyden girseydiniz...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, güneyden girmek konusuna geldi
ğimiz zaman, bu, bizim inisiyatifimizde değil. Lütfen biraz dinleyin...
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Onlar ne karışır?!. Siz istediğiniz yerden girersiniz.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, bu Ledra Palas kapısından giriş ko
nusunda, Sayın Rauf Denktaş ile de görüşmeler yapıldı.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakan yakışmıyor... Siz gidin, onlar almasınlar sizi!
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bu karar, üzerinde onbeş gün çalışıldı, dü
şünüldü, öyle verildi. Sayın Rauf Denktaş, Ledra Palas kapısından girilmesi arzusunda olduğunu
ifade etti. (ANAP sıralarından "Doğrudur" sesleri) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Spor Baka
nıyla da görüştüm. Ancak, bu inisiyatifin Kıbrıs Türk Kesiminin elinde olmadığını, Kıbrıs Rum
Kesiminin de elinde olmadığını vurguladı; buna izin verecek olan merciin Birleşmiş Milletler olduğunuifade etti. Bunun üzerine, Rauf Denktaş'tan ve bizim Dışişlerimizden yardımda bulunma
larını rica ettik. Rauf Denktaş, daha sonra yapmış olduğu görüşmeleri bize aktardı; Birleşmiş Mil
letlerin, bu kapıdan geçişe izin vermediğini ifade etti.
Şimdi, bu durumda biz ne yapabiliriz?
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Daha iyi; ısrar etseydiniz.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Birleşmiş Milletler bize ne karışıyor. Sayın Bakan, sen ba
ğımsız devletsin...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Gitmemek demek, Gümrük Birliğine gir
diğimiz, Avrupa Topluluğuna adımımızı attığımız bu günde, bizim, Kıbrıs konusunda taviz verdi
ğimiz anlamı asla çıkarılmamalıdır.
CENGİZ BULUT (İzmir) - İşte, onlar geldi; siz kapıya dayansaydınız...
BAŞKAN - Sayın Bulut, bir dakika efendim; ne dediğini anlayalım.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Çünkü, bir Avrupalının görüşü, sporun si
yasete alet edilmemesi gerekliliğindedir. Dünyada örnekleri vardır; işte, biraz önce verdim: Çin-İsrail, Türkiye-Tayvan... Şimdi, bunları göz önüne aldığımızda, bizim bu anlayış çerçevesinde hare-r
ket etmemizin gerekliliği esas alınmıştır.
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)-Dışişleri Bakanlığı...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - İçişleri değil, Dışişleri...
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Dışişleri Bakanlığı ne diyor?
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Dışişleri olumsuz görüş; siyasî bir karar
veriyor. Biz, bu siyasî...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır, yanlış yaptın; sen kapıya dayanacaktın Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Gidilmemesi doğrultusunda karar veriyor.
Ben de diyorum ki, bir gün birinin buna "dur" demesi gerekiyordu, birinin cesaret göstermesi ge
rekiyordu; ben gösterdim. Tüm siyasî sorumluluk bana aittir.
NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Biriniz yapıyor, öbürü bozuyor.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sen kapıya dayansaydın...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi/yabancı bir
bayrağın altında, üstelik tanımadığımız bir ülkenin bayrağı altında mücadele vermenin bizim için
hicap olduğu ifade ediliyor. Şunu herkes iyi bilmelidir ki, bizim takımımız, yarın yapacağı müca
delede ülkemizi en iyi şekilde Rum kesiminde temsil edecek, galip gelecek, Helenlere, Türk .Bay
rağını göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı Rum kesiminde dinlettirecektir.
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Hepinize saygılar sunuyorum.
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - İsviçre maçı ne olur Sayın Bakan?!.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkanım...
BAŞKAN - Sayın Güner, bir şey mi var efendim?
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkanım, maalesef, Spor Bakanımızın açıklamalarını...
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Efendim, arkadaşınızı duyamıyorum.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Spor Bakanımızın açıklamalarını çok büyük bir teessürle dinle
dim ve tahmin ettiğiniz gibi konuya hiçbir şekilde siyasî açıdan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti için son derece önemli olan siyasî açıdan yaklaşmadıklarını, tamamen sportif açıdan
yaklaştıklarım burada ibretle dinledik. Bu durumu şiddetle protesto ediyorum; çok büyük bir yan
lışlık. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmadığı, Türkiye tarafından da tanınmadığı an
lamına gelmektedir; arz ederim.
BAŞKAN - Anlaşıldı efendim, teşekkür ederim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Burada, rahmetli Özal'ın imzası var.
BAŞKAN - Sayın Bakan, anlaşıldı efendim; cevabınız da zabıtlara geçti; anlaşıldı efendim.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sen kapıya yüklenseydin Bakanım; kapıya yüklenseydin, kapıya...
Alacaktın sporcuları, başında sen gidecektin. Vallahi almayacaklardı!.. Buna yürekli bakan lazım.
2. - Sivas Milletvekili Musa Demirci 'nin, ülkemiz tarımının problemlerine ilişkin gündem dışı
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakam Refaiddin Şahin'in cevabı
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündem dışı olarak ikinci sırada, Sivas Milletvekili Sayın
Musa Demirci tanmın problemleri ve gübre sıkıntısı konusunda düşüncelerini Yüce Meclise arz
edecekler.
Buyurun Sayın Demirci. (RP sıralarından alkışlar)
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz tarımının içerisinde
bulunduğu bazı problemleri ve ilkbahar mevsimiyle beraber azotlu gübrede çekilen sıkıntıları dile
getirmek üzere, gündem dışı söz almış bulunmaktayım; Sayın Başkanımıza söz verdikleri için te
şekkür ediyorum' ve saygılarımı arz ediyorum.
Sayın milletvekilleri, bugün, ülkemizde, çiftçilerimiz, köylülerimiz gerçekten büyük problem
lerle karşı karşıyadır. Çiftçilerimiz ve bilhassa, çiftçilik yapamayan, köyde, boş gezen, gizli işsiz
dediğimiz bu kesim, günden güne fakirleşmektedir. Büyük çiftçi kitlesinin her yıl elde ettikleri ge
lir, maalesef, çoluk çocuğuyla beraber kendilerininin geçimini temin edecek durumda değildir. Tür
kiye, bundan birkaç sene öncesine kadar tarım ürünlerinde -ki, bunu o zaman iftiharla söylüyordukkendi kendine yeten bir ülkeydi; ama, bugün, maalesef, ülkemiz dışarıdan pirinç, ayçiçekyağı, pa
muk, et, süt ve mamullerini ithal eder olmuştur. Türkiye'de her şey baş aşağı gitmeye başladı. Ne
oldu bu ülkeye; neden bu sıkıntılara düştük, bunun cevabını bulmak gerçekten zor.
Aynı durumda, hayvancılığımızın da büyük problemleri var ve giderek de artmaktadır. Canlı
hayvan ihracatı tamamen durdu. Erzurum'da et kesimi yapan özel firmalar, bugün kapanmıştır. Et
ve Balık Kurumu, bugüne kadar aldığı hayvanların parasını ödememiştir. Güneydoğudaki terör ve
vaat edilen; ama, bir türlü gerçekleşmeyen sıfır faizli krediler, elbette, hayvancılığımızı yok etmiş
tir.
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Sayın milletvekilleri, üretimi artıran unsurlar, hepimizin bildiği gibi, tohum, fide, fidan, güb-;
re ve bugün çiftçinin, en çok ve her zaman kullandığı akaryakıttır. Bunların fiyatlarına yetişmek
mümkün değil ve bir misal olarak arz ediyorum: 1994 yılında, çiftçilerimiz, gübrelerini yüzde 40
noksan kullanmışlardır ve bugün, ilkbahar gelmesine rağmen, azotlu gübre sıkıntısı çekmektedir
ler; hem bulamıyorlar hem de fiyatlar fevkalade pahalıdır.
Maalesef bugün, yalnız, tarım kredi kooperatiflerinin elinde stok gübre mevcuttur. Bunun dı
şında, Ziraî Donatım Kurumu devre dışı bırakıldığı için, Türkiye'nin hiçbir kesiminde, hiçbir ye
rinde, Ziraî Donatım Kurumunun elinde, gübre stoku mevcut değildir. Özel gübre üreten fabrika
lar ve Sanayi Bakanlığına bağlı olan fabrikaların elinde de bugün, gübre stoku yoktur. Dolayısıy
la, onlar Tarım Bakanlığını, Tanm Bakanlığı onları suçlamaktadır.
Oysaki, burada gübre temin eden kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır ve dolayısıyla, bu
ayıbın ve bu sıkıntının, aslında, Sanayi Bakanlığına ait olması lazım. Yeterli üretim yapmamıştır,
yapamamıştır ve ithal etmemiştir. Bu bakımdan, topu bir başkasına atmaması lazımdır. Daha önce,
gübre fabrikalarının kapasitesi mutlaka biliniyordu; ama, bu sıkıntı, bilerek Türkiye'de gündeme
getirilmiştir.
Şimdi, bakınız, Ziraî Donatım Kurumu devre dışı bırakıldığı için, kurulu düzen yok edildiği
için, Van'ın Çatak İlçesine, Kars'ın Hanak ilçesine, Sivas'ın ilçelerine, Artvin'in, Rize'nin en üc
ra köylerine, hangi kuruluş gübreyi götürecektir ve bu başıboşluğa kim bir çare bulacaktır; bu, ce
vap isteyen konular arasındadır.
Mazotun çok pahalı olduğunu söyledim. 1993 yılında 3 246 Türk Lirası olan mazot, bugün,
bölgelere göre 18 -19 bin Türk Lirasıdır. Bu pahalılıkla hiçbir çiftçinin çiftçiliğini devam ettirme
si mümkün değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Buyurun tamamlayın efendim.
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Olur efendim.
Sayın Bakandan özellikle öğrenmek istiyoruz: Aldığımız duyumlara göre, Türkiye'nin muh
telif vilayetlerinde ve bugün aldığımız faksa göre Kars'ta, Sivas'ta, hayvanlarda veba hastalığının
görüldüğü ifade edilmektedir ve hatta bunlar tazminatlı hastalıklar olduğu için, bazı yerlerde men
şe belgesi aranmakta; çiftçiler bunu da veremedikleri için maalesef kaçak kesim yapılmakta; bu da
ileride insanlarımızın sağlığını fevkalade tehdit edeceğe benzemektedir.
Yine çiftçilerimiz, yedi aydır süt teşvik primlerini alamamışlardır; iki seneden bu tarafa et teş
vik primlerini alamayan çiftçilerimiz vardır.
Bakınız, Sayın Bakanımızın kendi memleketinden aldığım bir faksa göre, seyyar arıcılar bu
günlerde, can güvenliği bakımından güvenli bölgelerin mutlaka tespit edilmesini istemektedirler.
Yine ilaç ve gübrede fevkalade sıkıntı vardır. Nevşehir'den aldığım bir faksta, oradaki üreticiler,
rekoltenin bilhassa bu yıl, gübre eksikliğinden dolayı, patateste fevkalade düşük olacağını belirt
mektedirler. Bütün bu problemler gösteriyor ki, gelecek sene bu gübre sıkıntısından ve pahalılık
tan dolayı, çiftçilerimiz fevkalade sıkıntı çekeceklerdir.
Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirirken şunu arz etmek istiyorum: Biraz önce sayın
Devlet Bakanını burada üzüntü ile dinledik; spordan sorumlu Devlet Bakaıiı, 21 seneden beri sü
ren Kıbrıs devletini ve Kıbrıs davamızı hiçe saymak suretiyle, Yunanistan'la maalesef beraber ha
reket etmiştir; bu bizi fevkalade yaralamıştır, milletvekillerimizi üzmüştür.
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Sayın Bakana yakışan şey, Türk Milletinin önünde, istifa etmektir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Demirci.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tanırı ve Köyişleri Bakanı Sayın Rcfaiddin Şa
hin; buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin, gündem dışı yapmış olduğu konuşma
ya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, tarımın en önemli girdileri, gübredir, kaliteli tohumdur, ilaçlamadır, mekanizasyondur ve en başta da bahsettmek lazım gelirse, toprağa can veren sudur.
1986 yılında yapılmış olan liberasyonun devam ettirilmesi ve çiftçimize daha uygun şartlarda
ve destekli olarak gübre verilmesi uygulamaları, biliyorsunuz; 1994 sonbaharıyla, 1995 ilkbaharın
da, yeni bir anlayışla sürdürülmektedir. 1986 yılına kadar, Türkiye'de gübre dağıtımı yüzde 90 ora
nında, Ziraî Donatım Kurumuna ait bir görevdi. 1986 yılında, gübre ithalatı, dağıtımı ve satışı liberalleştirildiğinden, serbestleştirildiğinden dolayıdır ki, 1986'dan günümüze kadar Ziraî Donatım
Kurumu, bu işlevin dışında bırakılmıştır. Ziraî Donatım Kurumu kendi hacmini, Türkiye'nin yüz
de 90 gübre ihtiyacına kadar genişletmiş olmasına rağmen, 1986'dan günümüze kadar, bu işlevin
den yoksun bırakıldığı için, gübre uygulaması dışında olan bir kuruluş haline gelmiştir. Bakanlığa
geldiğimde, Ziraî Donatım Kurumunun piyasada, gübre alışverişinde yüzde 10'luk paya sahip ol
duğunu, bu yüzde 10'luk payın içerisinde de, her gübre alışverişinde -uzun vadeli pahalı, peşin
ucuz satışından- devletin 500 milyar lira kadar bir külfetle bu işi yaptığını tespit ettim ve dolayı
sıyla, Ziraî Donatım Kurumunun, gerek ziraî aletler gerek gübre dağıtımındaki liberasyon dolayı
sıyla ve gerekse de Adapazarı'ndaki 700 milyon liraya mal edip, 300 milyon liraya satmış olduğu
traktör üretimi itibariyle, işlevini bitirmiş, yitirmiş, fonksiyonsuz hale gelmiş olduğunu tespit ede
rek, yüzde 60 küçültmeye ve de bir yazıya ekli raporla birlikte özelleştirmeye tabi tutulması tale
biyle, Başbakanlığa konu intikal ettirilmiştir. Ziraî Donatım Kurumunun, bu işin içerisinden sarfı
nazar edilmesi, bu işten uzak tutulması keyfiyetinin dayandığı esas ve gerçek budur.
Zaten, serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre, gübre arzının ve talebinin, herşeyden evvel,
serbest piyasaya ve rekabete dayalı, arz-talebe dayalı bir işlem içerisinde olması doğrudur ve bu ne
denledir ki, gübrenin ithalatını, dağıtımını ve satışını serbest bıraktık. Gübrenin üzerinde olan, it
halatındaki fonu ve vergiyi kaldırdık. Eskiden, gübre dağıtımında, 5 milyar lira ödenmiş sermaye
şartını ve ülkeye getirilen gübrenin miktarı kadar, Ziraat Bankasına teminat yatırılma şartını ve ba
yilik ve dağıtımla ilgili kural ve kaideleri tümüyle ortadan kaldırdık ve bu piyasayı tamamen ser
best bıraktık.
Yurtiçinde resmî kuruluşlar olarak -biraz evvel Sayın Demirci bahsettiler- Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına bağlı İGSAŞ ve TÜGSAŞ fabrikalarında üretim yapılmaktadır.
İGSAŞ'ta üre üretiliyor. Türkiye'nin üre ihtiyacı 800 bin ton, burada üretilen üre ise, 500 bin
ton civarında. Yalnız, bu 500 bin ton civarında olan ürenin tamamı çiftçiye gitmiyor. Bu ürenin ta
mamının çiftçiye ulaşması lazım. Burada, özellikle deterjan sanayii, tutkal sanayii ve sair melamin
sanayii gibi sanayiciler, üreyi önemli miktarda kullandıkları için, tespitimize göre sanayie 150 bin
ton civarında üre gitmiştir.
Diğer taraftan, bir başka uygulama da, maalesef, Türkiye'de üre sıkıntısı çekilmesine rağmen,
Çin'e de üre ihraç edilmiş. Şimdi, özellikle çiftçinin gübre ihtiyacının giderilmesi için kurulmuş
- 9 4 — '

•'•

T.B.M.M.

B:93

3 0 . 3 .1995

O: 1

olan devlet fabrikalarının, münhasıran çiftçinin emrinde ve hizmetinde olması lazım ve iç piyasa
ya üretim yapması lazım. Bizim ihtiyacımızdan kâfi miktarda olanın dışında kalan varsa, fazlalık
varsa, bunun da dışarıya ihraç edilmesi doğaldır.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Niye yeni bir fabrika kurmuyorsunuz; yeni bir fabrika ku
run.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Diğer taraftan, Türki
ye'nin gübre sıkıntısı, sadece Türkiye'de üretilen gübrelerle, özel veya kamu sektörünün gübreleriyle karşılanmıyor, ithalat yapılması da lazım geliyor. İthalattaki bu kolaylığa rağmen, Türkiye'de
gübrenin henüz arz-talep dengesi tam teşekkül etmediğinden, biraz da 1994 başında doların Türk
parasına göre yüzde 300 civarında artış kaydetmesi, aynı zamanda gübre fiyatlarının yerinde de
yüzde 80 artış olması, gübre fiyatlarındaki bu ani yükselmeler, 1994 kuraklığıyla birleştiği zaman,
maalesef, orada az gübreyle ekim yapılması sorununu ortaya çıkarmıştır ve az gübreleme de elbet
te ki tarımın veriminde olumsuz etki göstermiştir; tıpkı kuraklık gibi.
1995 yılına geldiğimizde, 1995 yılında, Bakanlığıma bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri, üyele
rin talebi istikametinde, 500 bin ton ürün mubayaası tespiti yapmış; ama, Tarım Kredi Kooperatif
lerine üye olanların gübreden istifade şartından hareketle, pek çok talep olmuş; çünkü, şu anda, Tarım-Kredinin, piyasada sattığı gübrenin, diğer gübrelere oranla, fiyatı, kiloda yaklaşık dört bin lira
daha ucuz. Bir defa, Tarım-Kredinin bu tür gübrelerde talep fazlalılığı karşısında 500 bin ton ola
rak belirlenmiş bu miktar, 724 bin tona çıkarılmış ve şu anda da yüzde 80'i dağıtılmış durumda.
Gübre talebinin, böyle birden artmasının altında yatan bir başka sebep de, eskiden bölgeler iti
bariyle ayrı ayrı zamanlarda gübre kullanımı söz konusuyken, son zamanlarda, havaların iyi gitme
si münasebetiyle ve geçen yıl da yeteri kadar gübre kullanamamasından kaynaklanan bir ihtiyaçla,
her tarafta, aynı anda gübre kullanma isteği karşısında, gerek Tarım-Kredinin elindeki stoklar ge
rek özel sektörün ürettiği gübreler gerekse kamunun ürettiği gübreler ya da dışarıdan ithal ettiği
gübreler, ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir.
Şu anda, kamu kuruluşları dışında, özel sektör, oluşan bu piyasada talebi karşılamak üzere
günde üç vardiya çalışmaktadır; ama, bir yandan malı yetiştirmeye çalışırken, diğer taraftan da, it
hal yoluyla gübre getirilmektedir.
Gübre talebine karşı, arzın eksik olması, bazı yerlerde, gübre fiyatlarında farklılıklar meydana
getirmiştir. Biz de vatandaşlarımızdan bu konuda şikâyetler almaktayız "7 bin liraya faturası kesi
len gübre, 11 bin liraya satılıyor" diye... Bu tespitler doğrudur; vatandaşların bu şikâyetlerini de
ğerlendirmek üzere, ilgili merciler nezdinde teşebbüse geçtik.
Arz-talep dengesizliği, bu fiyatın farklılaşma olayını meydana getirmiştir. Elbette ki, arz-talep
dengesinin kurulabilmesi, uygulanan bu sistemin yerine oturmasına da bağlı. Sistem, destekleme
yi de getirmiştir; destekleme yüzde 30'dur. Bu yüzde 30 destekleme, fiyatta önemli bir miktarı ge
riye doğru çekmiştir. Sonbahar gübresiyle, ilkbahar gübresini Tarım-Kredi Kooperatiflerinin yap
mış olduğu fiyat tespitine göre, bu desteklemenin devreye girmesiyle 5 gübrede hiçbir fiyat artışı
olmamıştır, 3 gübrede yüzde 18 civarında, 1 gübrede de yüzde 1,6 civarında fiyat artışı olmuştur.
Çiftçilerimiz, haklı olarak, toprağa yeteri kadar gübre atmak ihtiyacından hareketle gübre talep et
mektedirler. Bakanlığım, gübre imal eden ve imal ettiği bu gübreyi dağıtan bir bakanlık değil; ta
biî, serbest piyasa şartlarına göre, gerek kamu kuruluşlarının ürettiği gübrenin olduğu gibi Türk
çiftçisine tahsisi gerek özel sektörün gübre üretimini bu piyasaya zamanında ve yeteri kadar arz et
mesi ve ithalatçıların da yurtdışından belli miktarda gübre ithal ederek bu piyasanın arzını karşıla
ması bir denge meselesidir; bunun da oluşması konusunda biz, elimizden gelen desteği, teşviği yap- 95 -
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maktayız. Yüzde 30 destek, Gümrük Vergilerinden muaf tutulması, fon alınmaması bunun önemli
ve belirgin noktalarıdır.
Bir başka husus: Daha evvel, gübre piyasasında, bu destekleri doğrudan doğruya özel sektö- .
rün kendisi alıyordu; yani, özel sektör, maliyet artı kâr hesabı yaptıktan sonra, bir de devletin bu
konuda vermiş olduğu desteği de alıyordu. Değiştirdiğimiz gübre sistemine göre, bunu, doğrudan
doğruya üreticiye verdik ve üretici bunu alınca, elbette, gübre maliyetleri daha düşük olarak orta
ya çıktı ve bu da onun, daha fazla gübre kullanabilme durumunu meydana getirdi. Daha evvelki uy
gulamalarımızla ilgili bir misal arz etmek istiyorum: 1994 sonbahar gübresinde 5,4 trilyon liralık
gübre sübvansiyonu ayırmış olmamıza rağmen, çiftçilerimiz, ancak bunun 2,9 trilyon lirasını kul
landılar. Eğer bu, çiftçiye değilde doğrudan üreticilere sübvansiyon olarak verilseydi 5,4 triyon li
ranın da kâfi gelmeyeceği inancındayım.
Tarımın diğer konularına geçildiğinde, hayvancılık konusu, elbette ülkede tarımın içindeki pa
yının gerilemiş olması nedeniyle derhal üretimin artırılması, ırk ıslahının yapılması, sunî tohumla
ma ve hayvan hastalıklarıyla mücadele, Bakanlığımızın en başta ele alıp, titizlikle üzerinde durdu
ğu bir konudur.
Yüce Meclisin geçenlerde onayladığı Hayvan Islahı Yasasına göre sunî tohumlamayı serbest
bıraktık ve bir Alman firması Trakya'da, bir Fransız firması da Sivas'ta sunî tohumlama için an
laşma yaptılar. Onun dışında, damızlık hayvan ithalatı yapmak suretiyle, şu anda Türkiye'nin yarı
sına kadar yapılmış olan ırk ıslahı çalışmalarımız, Türkiye'nin diğer yarısında da, doğusunda da ya
pılması konusunda devam ediyor.
Sığır vebası olayına gelince: Ülkemizde, sığır vebasının kontrolü yapılıp, denetimi titizlikle
sürdürülmesine rağmen, özellikle Türkiye'deki et fiyatlarının belli bir düzeyde olması nedeniyle dı
şarıdan kaçak hayvan getirilmektedir. Dışarıdan gelen bu kaçak hayvanların menşe şahadetname
leri, raporları olmadığı için, bunlar, yakalandığında imha ediliyor. Halbuki, bunların menşe şaha
detnameleri, aşı kontrol fişleri ve belgeleri olduğu takdirde, yine Hayvan itlaf Yasasına göre -ki, o
da Yüce Meclisimizce çıkarıldı-tazminat ödüyoruz.
Burada, tabiî, özellikle ülkedeki hayvan varlığına zarar vermek için Türkiye'ye kaçak getiri
len hayvanlar konusunda, genellikle ülke sınırlarımızda olağanüstü hal bölgesi komutanlıklarına,
emniyet müdürlüklerine, gümrüklere ve Tarım Bakanlığının bütün birimlerine sınır geçişlerinde
kontrol yapılması mecburiyeti getirilmiştir. Tabiî bu, çok yönlü uğraşı isteyen, mücadele isteyen
bir husustur. Bu tür hastalıkların çıktığı yerde ani müdahaleler yapılıyor, aşılar sürdürülüyor.
Türkiye'de tarımın geliştirilmesi, birim başına alınan verimin yükseltilmesi için, özellikle, ka
liteli, yüksek verimli tohum konusunda da, Tohum Scrtifikasyonu Yasasını yine Yüce Meclisin ka
rarıyla çıkardık ve bu karara göre de ülkemizde kaliteli tohumların, sertifika alarak tescil edilmesi
yahut yurt dışından, kaliteli tohumların, yine sertifikalı olarak gelmesi imkânı doğmuştur.
Ülkemizde 60'a yakın tohum şirketi vardır. Bu tohum şirketlerinin de, ülkemizde çok iyi ve
başarılı çalışmalar yaptığına, hatta, ihracat yaptığına şahit olmaktayız.
Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, tarımda gelişmenin en önemli göstergesi, tarım ürünle
rinin, ülkede, bol, kaliteli Ve dış piyasalarda diğer ürünlerle rekabet etme şansının olmasıdır. Bu
gün, ülke, tarım ürünleri açısından kendine yeterli bir ülkedir; çok şükür, tarım ürünleri açısından
dışarıya muhtaç bir ülke değiliz.
"Tarım ürünleri açısından kendi kendine yeterli olan 7 ülkeden bir tanesiyiz" sözü, elbette ki,
geçmişte yapılan bir değerlendirmedir. Bugünkü verilere göre, bugünkü değerlendirmelere göre,
^
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tanm ürünü alıp da tarım ürünü satan ve aldığından çok sattığı olan ülkeler sıralamasında 18 inci
yiz; yani, bugün, tanm ürünleri alıp satan ülkelere baktığımızda, aldığından çok sattığı itibariyle
değerlendirme yapıldığında, Türkiye'nin, bu sıralamada 18 inci olduğunu görmekteyiz.
Elbette ki, yarın, Avrupa Gümrük Birliğine dahil olacağız. Avrupa Gümrük Birliğine dahil ol
duğumuzda, sanayideki tarım ürünlerimiz, başlangıçta, bu Gümrük Birliği içerisinde uygulamaya
tabi olacak. Bakanlığımız, bu çalışmalan, titizlikle, başından beri sürdürüyor; şu anda, sanayideki
tanm ürünlerinden, meyve sularıyla ilgili çalışmalar tamamlanmıştır, zeytincilik çalışmalan yapıl
maktadır. Avrupa Gümrük Birliğine girdiğimiz takdirde; biz bu çalışmaları zamanında yaparak, bu
malları, bu piyasalara, Avrupa Gümrük Birliği ve Avrupa pazarlanndaki standartlara, kalite ve
normlara, ambalajlarına uygun şekilde -elbette ki, ülkemizde de bunlann kalite kontrollerini yap
mak suretiyle- sürdüğümüzde, tarım ürünlerimiz, elbette ki, bu piyasalarda şanslı olacaktır.
Bir başka hususa da değinmek istiyorum. Deniliyor ki: "Avrupa Gümrük Birliğine girdiğimiz
zaman menfaatimiz ne olacak?" Menfaatimiz şu olacak: Türkiye'nin bütün tanm ürünleri, hiçbir
engel, kota ve sınır tanımaksızın, bu piyasada yer alacaktır. Evet, Avrupa'nın malları da Türkiye'de
yer alacaktır; ama, Türkiye'nin, ürettiği ürünler itibariyle, Avrupa pazarında her ülkeden daha fark
lı şansı ve imkânı vardır.
Diğer taraftan, bu tarım ürünleri bu piyasalarda yer alırken, meydana gelecek olan kayıpları
desteklemek için, Avrupa Topluluğu, Avrupa Gümrük Birliği içerisinde, tarım ürünlerine belli bir
miktarda destek de verecektir. Eğer, Yunanistan'la beraber Avrupa Topluluğuna girmiş olsaydık,
Yunanistan'ın, Avrupa Topluluğundan temin ettiği 29 milyar dolarlık paranın içerisinde yaklaşık 9
milyar dolarlık tarım desteğini, Türkiye, 25 milyar dolar olarak alacaktı. Tabiî, bu, Türk tarımını,
çok büyük gelişmelere, daha büyük, daha başarılı ilerlemelere götürmüş olacaktı.
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin tarım konusunda yaptığı gündem dışı konuşması
ve burada dile getirdiği hususları cevaplamak için huzurunuzda bulundum; daha fazla zamanınızı
almamak için -tanmın diğer konularımda burada uzun uzadıya anlatacak kadar yeterli zamanımız
yok herhalde- ben, Sayın Musa Demirci'ye, gündem dışı yaptığı konuşmayla bana cevap verme fır
satı verdiği için teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Afşin-Elbistan Termik Santralının bir firma
ya devrine ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un
cevabı
BAŞKAN - Gündem dışı konuşmalarda, üçüncü sırada, İstanbul.Milletvekili Sayın Halit Dumankaya, Afşin-Elbistan Santralının devri konusuyla ilgili bilgi arz edecekler.
Buyurun.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Bu konuda bana söz verdiği için, Sayın Başkan Kalemli'ye teşekkür ediyorum. Bu konuda söz
almak için, geçen salı günü müracaat etmiştim; o zamanki birleşimi yöneten Meclis Başkanı Sayın
Genç, bana söz vereceğine dair söz vermişti; ama, üç gün ardı ardına, maalesef, söz vermedi; çün
kü, Sayın Bakan kendisine rica etmişti; onun için -kendisinin bana telefonda söylediği budur- söz
vermemiştir.
Şimdi, Sayın Bakan, iki defa buraya çıkıp, gündem dışı konuşmalara cevap vermiştir. Bakınız,
Sayın Bakan, üçüncü ayın 16'sında ne söylüyor: -Aynı sözleri burada söylemişlerdir- "Kapalı ka- 9 7 -
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pılar ardında açıklanmıyor. Ben, ikinci defa bu kürsüden konuşuyorum. Yazılı soru önergesini ce
vapladım. Kaldı ki, benim, burada tasarrufî bir işlemim söz konusu değildir -yani, hiçbir tasarru
fum yoktur- Bakanlık, imza atmamıştır."
Evet... Buradaki gündem dışı konuşmaya, üçüncü ayın 16'sında, böyle diyordu Sayın Bakan;
fakat, üçüncü aym 18'indeki Resmî Gazete, Sayın Bakanın doğru söylemediğini gösteriyor. Bakı
nız, üçüncü ayın 18'indeki Resmî Gazetede, Afşin-Elbistan Santralının, yirmi sene müddetle, ERG
firmasına verildiğini yazıyor. Bunun altında, bütün bakanların, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın ve Başbakanın da imzası vardır.
AHMET KABİL (Rize) - Özer Çiller'in de imzası var mı?..
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu karar, Bakanlar Kurulunda üç
ay evvel alınıyor ve Resmî Gazetede, 18 Mart 1995 tarihinde yayımlanıyor; yani, üç ay gizli tutu
luyor. Bu gizli tutulmanın arkasında elbette bir neden vardır
Yine, Sayın Bakan tarafından, Sayın Hükümet tarafından, Afşin-Elbistan Santralının santral
müdürü görevden alınıyor. Niçin görevden alınıyor; dışanya bilgi sızdırdığı için...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Dışarıya değil, Meclise... Meclise...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...ve yine Afşin-Elbistan Santralında, alt komisyonda
bulunan kişiler, muhalefet ettiklerinden dolayı Artvin'e sürülüyor.
Değerli arkadaşlarım, eğer Afşin-Elbistan Santralının devrinde, ihalesinde bir yolsuzluk yok
sa, hiçin bu kişiler görevlerinden almıyor; bu, kamuoyunun önünde niçin açık şekilde tartışılmı
yor?!.
Değerli arkadaşlarım, Afşin-Elbistan Santralının yap-îşlet-devret modeliyle ihalesine, 3 firma
iştirak ediyor: ABD'li bir firma, Alarko ve ERG firması ve bunlarla ilgili konsorsiyumlar. 2 fir
mayla hiç diyaloga girilmiyor, onlara bir şey sorulmuyor; ERG firmasıyla pazarlık yapılıyor. Bu
nu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Birinci ayın 17'sinde, ilgili firmalara faks çektim. Bakınız, za
man kısalığı nedeniyle bir tanesini okuyacağım -diğerleri de var; ama- ve bilgi sunacağım.
. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Dumankaya, lütfen çabuk toparlayın efendim; fazla uzatmayacağım.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - "17.1.1995 tarihli faks mektubunuz için teşekkür ede
rim. Morrison Knudsen-Ferğuson (ABD), Steinmüller (Almanya), İVO. (Finlandiya), Alarko (Tür
kiye) olmak üzere, uzman kuruluşlardan müteşekkil bir konsorsiyum olarak, realist, uygulanabilir
bir teklif vermiş bulunuyoruz. Ancak, öğrendiğimize göre, bu iş, şu anda ERG Şirketiyle müzake
re edilmektedir. Bu konuda, maalesef, başka bir bilgi alamadık. İlgileriniz için çok teşekkür ede
rim" diyor ve fabrikanın sahibi, şirketin sahibi bunu imzalıyor; arkasında diğerlerinin imzaları da
vardır.
Değerli arkadaşlarım, 3 firma müracaat ediyor, 2'si hiç kale alınmıyor; en zayıfıyla, kapalı ka
pılar ardında pazarlık yapılıyor. Dün, Sayın Yavuz Köymen burada konuşurken, TOFAŞ ihaleleri
için de aynı şeyleri söylemişti. Sayın Bakan da çıkıp burada cevap vermiş ve demişti ki: "Biz, iha
leyi şeffaf yapıyoruz." Nasıl şeffaf yapıyorsunuz; ihale saati geliyor, ihale zamanı geliyor, Ameri
kalılar, İngilizler orada oturuyor, Başbakan "hemen mektupları bana gönderin" diyor, mektuplar
alınıp Başbakanın yalısına gidiliyor, orada, mutfakta açılıyor, ihale verilecek adam kararlaştırılıyor.
Değerli arkadaşlarım, bunu bir belediye başkanı yapsa en az beş sene ceza alır, bunu bir ba
yındırlık müdürü yapsa en az üç sene ceza alır. İşte, burada da şu vardır değerli arkadaşlarım: Kor- 9 8 -
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karım ki, bu kişiler, bu firma, Başbakanın yalı komşusudur; korkarım ki, bu milletin milyarlarca li
rasının, trilyonlarca lirasının verildiği Afşin-Elbistan Santralı peşkeş çekiliyor.
Şimdi, şuradan buraya gelen, burada oturan sosyal demokratlara sesleniyorum...
BAŞKAN-Sayın Dumankaya...
HÂLİT DUMANKAYA (Devamla) - Bunun altında sizlerin de imzası vardır. Bu konuda, ora
da çalışan 1 800 kişiye sizler de hesap vereceksiniz. Bu santralda, tüyü bitmedik yetimlerin hakkı
vardır, bu santralda, herkesin vergisi vardır. Bu santralı peşkeş çekenler şunu bilsinler: En yakın
zamanda hesap soracağız; bürokratsa da hesap soracağız, milletvekiliyse de hesap soracağız, başbakansa da hesap soracağız; elimiz enselerinde olacaktır; yetimlerin hakkını onlara yedirmeyeceğiz!..
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya.
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Veysel Atasoy; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; gündem dışı olarak dile getirilen Afşin-Elbistan Santralıyla ilgili konu üze
rinde üçüncü defa huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Daha, çok çıkacaksınız, Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Çıkarız ta
biî... Elbette... Görevimiz...
BAŞKAN - Efendim, lütfen müdahale etmeyin... Sayın Bakan, cevabını arz edecekler.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bakan da cevap vermeye mecbur değil... Bakan gibi davransın o
da...
BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Bakan... Genel Kurula hitap edin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Ancak, ben
burada, Dumankaya'nın ortaya yeni şeyler koymasını beklerdim. Biraz önce, ANAP'tan bir millet
vekili arkadaşım, Sayın Dumankaya'nın, ihale kaybeden firmalara mektup yazdığını ve oradan alı
nan cevaba göre bu tür konuşmaları yaptığını bana ifade etmişti. Ben, tereddütle karşılamıştım.
Kendisi de, firmalara faksla müracaat ettiğini burada söylemiştir. Bu, milletvekili sıfatıyla ne dere
ce bağdaşan bir davranıştır, bunu da anlamakta zorluk çekiyorum ve Genel Kurulun takdirine bıra
kıyorum.
•
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Aa...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sayın Du
mankaya, diğer arkadaşlarıma söylediğim gibi size de söylüyorum; geliniz, 3 firmanın teklifini in
celeyiniz. Siz, mühendisler kadar, ekonomistler kadar anlıyorsunuz, hâkimler savcılar kadar da ke
sin karar verebiliyorsunuz...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Demagoji yapıyorsunuz...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Demagoji
yapmıyorum.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Esasa gel...
BAŞKAN - Halit bey, lütfen... Lütfen...
- 9 9 -
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Ben seni din
ledim, bir milletvekili gibi siz de dinlemesini biliniz.
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Bu sıfatların
hepsini takmıyorsunuz. Gelin, buyurun... Diğer arkadaşları da davet ettim. Dosyalar Bakanlıkta,
firmaların verdiği teklifler de Bakanlıkta.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ne zaman davet ettiniz Sayın Bakan?!.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sizin konuş
manızın zabıtlarını açarsanız görürsünüz. Sizi de davet ettim aynı şekilde... Aynı şeyi söylüyorum;
buyurun...
HASAN DİKİCİ(Kahramanmaraş) - Sayın Bakan, bilgi vermiyorlar.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Hayır efen
dim, yok öyle bir şey,
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Bilgi veren bürokratları görevden aldınız... 5-6 kişi gö
revden alındı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Hayır efen
dim, yok öyle bir şey. Basın...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Fabrika müdürünü niye sürdün ?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Fabrika mü
dürünü ben mi sürdüm? Ben, şu anda senin konuşman üzerine gelen bilgiye cevabı veriyorum.
Bir kere, KİT'lerin nasıl çalıştığını öğren Sayın Dumankaya. Aç 233 sayılı Kanun Hükmün
deki...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ben onu iyi bilirim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Bir dakika;
konuşayım kardeşim... Yani, eğer...
. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan; usulümüz böyle değil efendim. Eğer, karşılık
lı konuşacaksak, o zaman Tüzüğe bir ilave yapalım, sözlü sorularda karşılıklı cevap verilsin... Lüt
fen efendim...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Afşin-Elbistan Santralı Müdürü, kendi isteğiyle Seyitömer Santralına gitmiştir. Kendi isteğiyle...
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Bakan, soruşturma var...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Hayır.
Sayın Bütün, yani, sen de usulü devamlı bozuyorsun. Ben, seni tekrar davet ediyorum; zabıt
lara geçsin; hangi tereddütün varsa, gel, uzun uzun konuşalım. Eğer, bu arkadaşımıza bir haksızlık
yapılmışsa, kendi isteği dışında gitmişse...
Yani, memuru, yıllarca orada kalacaksın diye mecbur tutamayız. Elbette ki imkân'çerçevesinde, tayinleri, isteklerine uygun olarak yapılmaktadır.
Şimdi, imza meselesine gelince: Sayın Dumankaya burada zabıtları bile saptırıyor. "Ortada bir
Bakanlar Kurulu kararı vardır" dedi. Bakanlar Kurulu kararıyla...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Zabıtlar burada...
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HACI FİLÎZ (Kınkkale)-Yahu, konuştun kardeşim; yetmiyor mu?!.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Sayın Baş
kan...
BAŞKAN - Sayın Bakan, ben müdahalemi yaptım; ama, karşılıklı konuşmayı seviyorsunuz;
daha fazla bir şey yapamam.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Cevap veri
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, siz Genel Kurula cevap arz edeceksiniz, şahıslara değil.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Genel Kuru
la cevap veriyorum.
BAŞKAN - Siz, Genel Kurula söyleyin; ben onlara gereken ikazı yapıyorum ve kaç defa, bu. nun usul olmadığını sayın milletvekillerine söyledim; ama, bu karşılıklı konuşma, muhavere devam
ediyor aranızda... İstirham ediyorum...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Şimdi, bura
da, Sayın Dumankaya zabıtları da saptırmaktadır. Ortada, sadece bir Bakanlar Kurulu karan oldu
ğunu... Eğer, bir yanlış varsa; daha ben imzalamadım, imzalama yetkesi bende, anlaşmadan bahse
diyorum orada, gayet açık ve net; ama, senin kafan almıyorsa ben ne yapayım yani...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Senin kafan almıyor...
BAŞKAN - Halit Bey, istirham ediyorum...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Kendisinin kafası bunu almıyor.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - 3096 sayılı
Kanunu aç; usul, prosedür orada belirtilmiştir; bununla ilgili çıkan yönetmelikler vardır. Şirket tek
lifleri değerlendirilmiştir,uygun görülen hangisi ise, o, müzakereye çağrılır; eğer, müzakerede anlaşamazsanız, sırayla, diğer firmalar çağrılır. Sen diyorsun ki: "Diğer firmalar niye çağrılmadı?"
Daha bitmemiş; sadece Bakanlar Kurulu kararıyla, yetki verilmiş Bakanlığa. Bu karar çerçevesin
de, gerekli anlaşmanın yapılabilmesi için, firma müzakereye çağrılmış. Bu anlaşmayı da, birinci
anlaşmayı da ben imzalayacağım. Bu anlaşmayla da iş bitmiyor; geçen konuşmamda söylediğim
o...
İkincisi; devir sözleşmesi için, TEAŞ'la bir anlaşma yapılacak; yani, santralın sahibi olan TEAŞ'la bir sözleşme yapılacak; onun için de ayrı müzakere yapılacak.
Üçüncü olarak, yine bir anlaşma daha gereklidir formalitenin tamamlanması için; TEDAŞ'tan
enerji alım anlaşması. Daha bu safhalara gelinmemiştir; ben de imza atmadığımı bu vesileyle söy
ledim. Kim ne biliyorsa, arzu eden, gelsin, incelesin; firma tekliflerine baksın, orada açık. Hiçbir
gizli, kapalı kapılar ardında olan bir şey yoktur. Gelirsiniz, incelersiniz, yanlışlar varsa ve beni de
ikna ederseniz, ben de imzalarım veya imzalamam; yani, ben bunu ifade ettim, imza atmadım der
ken. Yoksa, Bakanlar Kurulu kararının varlığını söyledim. Bakanlar Kurulu kararı geç yayımlan
mıştır... Bununla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bir ilgisi yoktur. İçinizde bakanlık yapan
arkadaşlarınız var; kararname gider Başbakanlığa, tamamlanır, tekâmül eder; yayımlanması gere
kiyorsa yayımlanır. Burada yayımlama mecburiteyi olmadığını söymişlerdir; yayımlama mecburi
yeti olmadığı söylendiği için yayımlamamışlardır. Ancak, biz işin farkına vardık ve yayımlanması
için ikaz ettik. Mecburiyet olmamasına rağmen, daha önceki dönemlerde Aktaş olayında olduğu gi
bi, Çukurova olayında olduğu gibi, Kepez olayında olduğu gibi ve diğer 6 sözleşmede olduğu gi- 101 -
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bi, kararnamelerin Resmî Gazetede yayımlandığını, bunun bir teamül haline geldiğini, bunların da
yayımlanması gerektiğini ifade ettik ve bunun üzerine Başbakanlık yetkilileri yayımlattılar.
Evet, söylediğiniz konular üzerinde bu kadar açıklama yapıyorum. Arkadaşlarımız araştırma
önergesi de vermişlerdir; eğer, gündemde yer bulursa, memnuniyetle; yani, minarenin adının eğri
minare kalmaması lazım. Düz yapılan bir minarenin, bir çocuk tarafından eğri olduğu söylenince,
Mimar Sinan'ın dediği gibi, adının eğri minare kalmaması lazım. Onun için, ben, tekrar davet edi
yorum; hangi arkadaşımızın tereddütü varsa -sadece Meclis kürsüsü, yazılı soru vesaire değil- gel
sinler, dosyalan inceleyebilirler; açıktır. Eğer inceletmeyen bir memur olursa, kendisi hakkında da
gerekli işlemi yaparım. Milletvekillerimizin görevi dahilindedir; her konuyu inceleyebilirler. Açıl
mış, değerlendirilmiş teklif dosyasını incelerler; ama, verilmiş bir teklifi, elbette ki, beraber ince
lemeleri söz konusu olamaz, öyle bir şeffaflık anlayışı da söz konusu değildir.
Ben, tekrar, tereddütü olan arkadaşlan davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN - Bununla mı ilgili efendim?
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Evet... Yerimden, buradan...
Şimdi, izin verirseniz, Sayın Bakan...
BAŞKAN - Efendim, böyle bir usûl yok. Nedir yani; önce söylemek istediğinizi söyleyin.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Zabıtlara geçmesi için arz ediyorum.
BAŞKAN - Anladım; ama, söylemek istediğinizi bana söyleyin.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Milletvekili arkadaşlar var; bölge milletvekili arkadaş
lar var. Bununla ilgili dokümanlar istedik bürokratlarımızdan; ancak, maalesef, hiçbir doküman
vermedikleri gibi, 3-4 bürokrat da görevden alınmıştır, doküman vermedikleri halde. Bunun düzel
tilmesini istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan burada ifade ettiler, tekrar vereceklerini söylediler "gelin" dediler.
Sayın Bakan, milletvekillerine dokümanların verilmediği ifade ediliyor. Ben aracılık yapıyo
rum; lütfen, milletvekillerine dokümanları versinler efendim, bürokratlarınız.
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Teşekkür ediyorum.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım... Sayın Başkanım...
BAŞKAN - Efendim?..
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, burada konuşurken "senin kafan basmı
yor" diye...
BAŞKAN - Siz de "senin kafan" dediniz, karşılıklı; demeseydiniz, söz verecektim, Sayın Dumankaya.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi,, bakın...
BAŞKAN-Demeseydiniz, verecektim, Sayın Dumankaya. Sayın Bakan, hakikaten...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, bakın...
BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bakın, bir dakika...
Sayın Bakan, hakikaten, konuşmasında, sizi incitecek bir ifade kullandı. Eğer, siz, sabırlı olup,
Sayın Bakanın konuşmasını sonuna kadar izleseydiniz, dinleseydiniz ve benden, sataşma nedeniy-
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le söz isteseydiniz, verecektim; ama, siz de Sayın Bakana aynı hitapta bulundunuz; onun için söz
vermiyorum.
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Sayın Başkanım, bu zabıtlar buradadır. Bu zabıtları in
kâr ediyor, kendi konuştuğunu inkâr ediyor...
BAŞKAN-Efendim, o, ayrı konu.

^

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yani, şu elimdeki zabıtları alsa, konuşsa...
BAŞKAN - O, ayrı konu.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dün dediğini bugün yalanlıyor; kendi kendini yalanlıyor.
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, o, ayrı bir konu.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O nedenle, burada, suiistimal vardır.
BAŞKAN - O, Sayın Bakanın takdiri; ama, bakın, söylüyorum, aynı hitapta bulunmasaydınız,
size, sataşmadan söz verecektim. Sıfırladınız; karşılıklı sıfırladınız.
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar ve cevapları tamamlanmıştır.
V.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. - 815 sıra sayılı kanun tasarısının gündemdeki yerine ilişkin DYP Grup önerisi
BAŞKAN - Doğruyol Partisi Grubunun,.İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir grup
önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım; üzerinde konuşma talebi olursa, tabiî, işleme alaca
ğım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 30.3.1995 Perşembe günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi
gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Nevzat Ercan
Doğruyol Partisi Grubu
Başkanvekili
Öneri:
30.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 815 sıra sayılı kanun tasarısının, gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 33 üncü sırasına, 48 saat
geçmeden alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Abdüllatif Şener önerinin aleyhinde söz istedi; lehin
de söz isteyen var mı efendim?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben aleyhinde söz almak is
tiyorum.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, lehte söz almak stiyorum efendim.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu da önerinin aleyhinde; Sa
yın Nevzat Ercan ise lehinde söz istemişlerdir.
Aleyhte, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim.
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ABDÜHATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Dün, burada, benzer bir konuda müzakere yapılmıştı, görüşlerimizi belirtmiştik; ancak, aynı
konu münasebetiyle tekrar bu kürsüden konuşma zaruretini hissetmiş bulunmaktayım.
Değerli arkadaşlar, biz, Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini bekliyor
ve istiyoruz. Öyle zannediyorum ki, Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
isteyen sadece biz değiliz, sadece muhalefet partisine mensup milletvekilleri değildir; aynı zaman
da, iktidar partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımız da Genel Kurul çalışmalarının, sağlıklı ve
düzenli bir şekilde yürütülmesine taraftardır. Bunu, bu Mecliste bulunan bütün arkadaşlarımın, ca
nı gönülden istediklerinden de eminim. Bunu sağlayabilmek için, biz, defalardır, hatta, birkaç yıl
dır sürekli olarak, Danışma Kurulunda dile getirdik. Danışma Kurulunu, maalesef, İktidar Partile
ri grup başkanvekilleri, bir talepte bulunarak toplantıya çağırıyorlar, Meclis gündeminin ve çalış
ma saatlerinin yeniden tanzimini istiyorlar ve aynı gün Meclis gündemi yeniden belirleniyor, Mec
lisin çalışma saatleri yeniden belirleniyor.
Böylesine hızlı bir şekilde Meclis gündeminin oluşturulması, doğrusu, konuların burada sağ
lıklı müzakere edilmesini engellemektedir. Grup sözcülerinin, ilgili kanun tasarıları üzerinde, ilgi
li kanun teklifleri üzerinde yeterince hazırlanmalarına imkân sağlanmayacak bir şekilde, oldubitti
ye gelmelerine sebep olmaktadır. Diğer taraftan, konu tam kavranarak takdim edilemediği için de,
oylamalar ve müzakereler sağlıklı bir şekilde yapılamamakta, Genel Kurulun hâkimiyeti beklenen
amacı sağlayamamaktadır. Bu sebepten dolayı, buna bir düzen getirelim dedik, bunun bir düzene
kavuşturulması lazımdır dedik; dün toplanan Danışma Kurulunda, bir prensip anlaşmasına varmış
tık. Varmış olduğumuz prensip anlaşması şu idi: Her pazartesi günü, saat 16.00'da, Danışma Ku
rulu toplanacak, ö haftada görüşülecek kanunları ve gündemi belirleyecekti. Bu konuda mutabakat
sağlandı; ama, maalesef, yine, aradan 24 saat geçmeden, bir de baktık ki, baskın bir yeni konu ve
bu yeni konuyla Mecliste müzakereler devam edecek...
' • >
Değerli arkadaşlar, bu usul gerçekten yanlış, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açı
sından yanlış. İki hafta önce -hepiniz biliyorsunuz- yine, böyle bir baskın gündem belirleme usu
lüyle, Millî Ağaçlandırma Kanunu ve birkaç kanun Meclis gündemine sokuldu; arkasından, bu ka
nun tasarıları üzerinde müzakereler devam ederken, yarıda bırakıldı; dün, yine bir baskın şeklinde,
vergi kanunlarında değişiklik yapan bir tasarıyla gelindi. Şimdi yine konu değişiyor ve bu değişen
konuyla birlikte, Yüce Meclisin üyeleri, bugün de başka bir konuda müzakere yapmak zorunda ka
lıyorlar. Bunun ortadan kaldırılması lazımdır.
Bunu ifade ederken, ben, hiçbir zaman, bugün gündeme gelecek kanunun görüşülmemesi ge
rektiği kanaatimi ifade etmiyorum. Bugün söz konusu olan, sendikalarla ilgili bir kanun tasarısıdır.
Bu kanun tasarısının, elbette, bir an önce yasalaşması gerekir; ancak, gündemin, böylesine hızlı be
lirlenmesinin usul açısından yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum.
Evet, sendikalarla ilgili bu kanun, bir an önce çıkarılmalıdır; ancak, yeterli hazırlanma ve üze
rinde düşünme zamanı, fırsatı sağlanabilirse, bu takdirde, elde edeceğimiz sonuç daha müspet ola
caktır; çünkü, bir tasarıyla ilgili olarak, değişik kuruluşların, sivil kitle örgütlerinin, üniversitelerin
görüşlerinin bize yansıması, bize ulaşması lazım; bugün, görüşeceğimiz bu tasarı sendikalarla ilgi
li bir tasarıysa, özellikle sendikaların görüşlerinin de bize intikal etmiş olması lazım. Türk-İş'in,
Hak-İş'in, DİSK'in hatta işveren sendikalarının bu tasarıyla ilgili ayrıntılı görüşlerinin bize intikal
etmediği bir ortamda, biz, burada müzakereleri yapacağız.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Dün
komisyonda temsilcileri vardı;.saati erce, birlikte çalıştık...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Genel olarak intikal etti; dolayısıyla, belli bir tasan,
müspet olabilir, güzel olabilir, bir an önce yasalaşması gerekebilir; buna, her zaman destek veririz;
ama, bu çıkaracağımız kanunların daha güzel olabilmesi için, daha iyi olabilmesi için, biraz zaman
tanınması gerektiği kanaatimi buradan tekrar ifade ediyorum.
Bundan sonraki Meclis gündemlerinin oluşturulmasında, bu pazartesi mutabakatının İktidarca
bozulmayacağını umut ediyor, bugün görüşülecek tasarıya destek olacağımızı da belirtiyor, hepini
ze saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Lehinde, Sayın Nevzat Ercan; buyurun efendim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunu
yorum.
Bugün, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Danışma Kuruluna bir önerimiz oldu. Bu öneri üze
rine, Sayın Meclis Başkanlığımız saat 12.30'da bizleri toplantıya davet etti. Danışma Kuruluna
yaptığımız öneri, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda bazı değişiklikleri öngören kanun tasarısının,
bugün, Genel Kurul gündeminde öncelikle görüşülmesi isteğini haviydi.
Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Meclis, Meclis İçtüzüğü hükümlerine göre ça
lışır. Meclis İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesinde, gruplara, Danışma Kuruluna öneri götürme hak
kı düzenlenmiştir.
Yine, İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesi, Genel Kurula sevk edilen kanun tasan veya teklifle
rinin, aksine karar alınmadıkça, dağıtımı tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden görüşülemeyeciğini amirdir. Söylemek istediğim şudur: Danışma Kurulunda kırksekiz saatlik süreyi bekleme
den bir tasarı veya teklifin Mecliste görüşülmesini istemiş olmak, tamamen İçtüzük hükümleri çer
çevesindedir. Ola ki, bazı zarurî hallerde bu süre beklenilmeden de bazı tasarı ve tekliflerin Genel
Kurulun gündemine alınması gerekebilir. İçtüzükte bununla ilgili gerekli hükümler vardır ve o hü
kümler çerçevesinde işte bu gereklilikle, bu öneri, bugün Danışma Kuruluna götürülmüş, Danışma
Kurulunda gerekli mutabakat sağlanamadığı için de, DYP Grubu olarak, tarafımızdan, doğrudan
doğruya Genel Kurulun gündemine getirilmiştir ve şimdi, Yüce Heyetimizin oylarına sunulacaktır.
O itibarla, arkadaşlarımızın, böyle bir teklifi, baskın şeklinde değerlendirmiş olmalarını doğru
bulmuyorum; yapılan iş, tamamen, İçtüzük hükümlerine göredir, o çerçevededir.
Danışma Kurulu toplantısında, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yapılması düşünülen deği
şiklikleri özetle arkadaşlarımıza tadat ettik ve hatta işin aciliyetini anlattık. Sendikaların, geçtiği
miz hafta cumartesi ve pazar günleri başlayan şube genel kurullarının yapılması sebebiyle, bu haf
ta da çok sayıda sendikanın genel kurulları yapılacaktır. O itibarla, bu yasayla düşünülen değişik
liklerin, bu kongrelerden önce yapılmasının gerekliliğine işaret ettim. Bu yasa tasarısının bugün
çıkması lazım.
Sayın Grup Başkanvekili arkadaşımızın, yasa tasarısının içeriğine bir itirazı yok, gerekliliğine
inanıyor ve faydalı buluyor. O halde, önümüzdeki hafta sonu, genel kurulunu yapacak olan çok sa
yıda sendika şubelerimizde aday olamamak, yeniden seçilememek gibi durumları ortadan kaldır
mak için; çok sayıda deneyimli, tecrübeli sendikacı arkadaşlarımızı, bu seçim hakkından mahrum
etmemek için; onların gerekli tecrübesinden, birikiminden, bilgisinden, sendikaların, işçilerimizin
ve hepimizin istifade etmesini mümkün kılabilmek için, tasarının behemehal ve öncelikle görüşül
mesinde zaruret var; onu ifade ettim.
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Eğer, şimdi gündeme alınmasını istediğimiz bu...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Daha önce neredeydiniz?
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Her defasında, Danışma Kurulunun önüne götürdüğümüz he
men hemen her tasarı ve teklifte söylediğiniz aynı: "Neredeydiniz..."
YUSUF PAMUK (İstanbul) - Neredeydiniz, tabiî...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Her defasında söylediğiniz bu...
. Dünkü Danışma Kurulu toplantısında ele alınmasını istediğimiz tasarılarla da ilgili düşüncele
riniz böyle.
Değerli arkadaşlar, ben, müteaddit Danışma Kurulu toplantılarına iştirak ettim. Mutabık kal
dığımız ve birlikte ele almayı kararlaştırdığımız birçok tasarı veya teklife, yine, burada, siz,
muhalefet ettiniz, engellediniz. Bunları hep beraber yaşadık.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Engellemeyi bundan sonra göreceksiniz...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - O sizin hakkınız.
Değerli arkadaşlar, bu tasarının mutlaka yasalaşması lazım, ülkenin yararına, milletin yararına,
sendikacının yararına, çalışanların yararına... Buna rağmen, siz, sırf muhalefet olsun diye bunu engelleyecekseniz, en büyük hakem olan milletimiz, sizi ibretle izleyecek, seyredecek.
Eğer bugün görüşeceğimiz bu lasarıda eksik bulduğunuz bir şey varsa, yanlış bulduğunuz bir
şey varsa, gelin, onları beraberce düzeltelim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İnceleyemedik ki...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Hem içeriği hakkında mutabıksınız hem lüzumuna, faydasına
inanmaktasınız hem de engellemektesiniz; bunu anlamak mümkün değil!..
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, inceleyemedik ki...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum: Çok sayıda
kanun tasarı ve teklifini, Danışma Kurulunda birlikte ele aldık.
İLHAN KAYA (İzmir) - Millî Ağaçlandırma Kanunu Tasarısı ne oldu, niye kaldı?
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Onunla ilgili olarak yaptığımız Danışma Kurulu toplantısın
da mutabık kaldığımrz halde, siz, o tasarının yasalaşmaması için de, ne lazımsa yaptınız...
İLHAN KAYA (İzmir) - Getirdiniz; ama, niye çektiniz? Muhalefet ettik diye mi geri aldınız?
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben, bu kürsüden, onunla ilgili görüşlerimi de ifade ettim.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Değiştiriyor musunuz Sayın Ercan?
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Meclisin gündemini tayin etmek, elbette
ki, siyasî İktidarın hakkı. (ANAP sıralarından gürültüler)
Şimdi, ben, pek vaktinizi almak istemiyorum. Aslında, Türkiye'nin, bizim, hepimizin çok
önemli tasarı ve tekliflerinin görüşüldüğü bu Mecliste, siz, her defasında, iyisini kötüsünü ayırt et
meden, tamamen bir muhalefet anlayışı içerisinde, bir saplantı içerisinde tekliflerimizi,
tasarılarımızı engellediniz.
İLHAN KAYA (İzmir) - Özelleştirmede ne yaptık?..
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Onu da engellediniz. Reform niteliğindeki tasarıları da engel
lediniz.
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İLHAN KAYA (İzmir) - Allah'tan korkun... Yapmayın yahu!..
NEVZAT ERCAN (Devamla) - O itibarla, İçtüzük hükümlerine göre, Yüce Meclisin önüne
getirilen bu önerimizi, Sendikalar Yasasıyla ilgili kanun tasarısının görüşülme isteğini, İçtüzük
hükümlerine rağmen, bir baskın şeklinde nitelendirmek, son derece yanlıştır. '
Biz, elbette ki, sizin, muhalefet olarak, az sonra, inşallah, Yüce Meclisin kabul oylarıyla
görüşülmeye başlanacak olan bu tasarıya yapıcı katkılarınız olacağına inanmaktayız. Eleş
tirilerinizi bekliyoruz, katkılarınızı bekliyoruz.
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım.
Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar)

'

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Mecbur muyuz?.. Siz oturun vazifenizi yapın.
SALİH ERGÜN (İstanbul) - 150 kişi gelin, istediğinizi çıkarın.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan.
Sayın Oltan Sungurlu, buyurun efendim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
önergenin aleyhindeki görüşlerimi ifade edeceğim.
Bu önergenin lehinde konuşan Sayın Nevzat Ercan Bey, yerine oturduğunda, arkadaşları
tarafından coşkunca tebrik edildi; Haklıydılar; çünkü, böyle haksız bir şeyi müdafaa etmek,
hakikaten zor bir iş.
Muhterem arkadaşlarım, olayın temeli, yine, biraz önce, Sayın Nevzat Ercan Beyin ifade et
tiği gibi, Meclisin gündemine kimin hâkim olacağı meselesidir. Bu, parlamenter demokratik
nizamın en zayıf noktalarından birisidir ve biz, Anavatan Partisi olarak, bunun hukukî çarelerinin
peşindeyiz. Yani, bir ülkede kuvvetler ayrılığı sistemini nasıl yürütmek lazım? Hükümetin, siyasî
iktidarın, parlamentoyu istediği gibi çekip çevirmesinin ve parlamentonun, âdeta, siyasî iktidarın
bir nevi yedeğinde gitmesinin, demokrasi açısından sakıncası meydanda.
Muhterem arkadaşlar, bizim sistemimizde, dün veya bugün bu yanlışlıklar olmuştur. Bakınız,
bu hafta üç gün içerisinde, üç ayrı karar ve dün, sonucunda, Danışma Kurulunda, İktidar, milletvelcilleri, mahcubiyet içerisinde şunu öneriyorlar "Her hafta başı pazartesi günü Danışma Kurulu
yapılsın ve hiç değilse o hafta Meclise gelecek olanlar tespit edilsin" diyorlar ve onların bu öner
isini muhalefet de kabul ediyor. Dün de, burada, Doğru Yol Partisinden olan arkadaşımız "Artık
bundan sonra Danışma Kurulu toplantılarını pazartesi günleri yapacağız" diye bunu Mecliste ilan
etti. Çok istisnai, çok mühim, çok acil bir mesele olursa, ancak o takdirde arada bir talep olacak.
Tabiî ki, olacaktır, İçtüzük bu imkânları vermektedir; ama, Parlamentoyu, böylesine, günübirlik,
devamlı değişen ve bir haftada üç defa; salı günü başka "bunlar çok acil" çarşamba günü farklı
"bunlar çok acil" perşembe günü farklı "bunlar çok acil" denilen "ülke için bunların derhal çıkması
lazım" denilen kanun tasarılarıyla meşgul etmenin doğru olduğunu kabul etmek mümkün değildir
arkadaşlar. Parlamentoda, en azından, biz milletvekillerinin, bunu uygun görmemesi lazım.
Grup Başkanvekili arkadaşımız, bir noktada, Parlamentonun temsilcisidir. O arkadaşımızın,
bu Meclisi, siyasî iktidarın gündemine mecbur olarak kabul etmesini, ben çok hatalı buluyorum.
Hiçbir zaman için Meclis, hükümetin emrinde bir müeessese değildir; ama, parlamenter sistemin,
bizim sistemimizin bu zafiyetini hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bunu tasdik etmek, bunu tas
vip etmek bizim varlığımıza, bu Parlamentoya yakışan bir şey değildir; bunu kabul etmemiz müm
kün değildir. Bunun çarelerini aramak zorundayız ve en azından, bunun çarelerini bulamadığımız
-
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bu günlerde, bir gün önce kendi koyduğumuz prensiplere uymak zorundayız.
Daha bir gün önce prensibi koyuyoruz, bir gün sonra, Hükümet, bizden yeni bir talepte
bulunuyor. Nedir bu talep; sendikalarla ilgili bir kanun tasarısının görüşülmesi. Anavatan Partisi
karşı mı bu tasarıya; hayır, değil. Anavatan Partisi, bu kanun tasarısına karşı değil; ama, Parlamen
tonun haysiyetine taraftar. Parlamentonun hür iradesinin olduğu inancı içerisinde, bu kanun
tasarısının böylesine ani gelişine karşı.
Bu kanun tasarısı, komisyona getiriliyor, komisyon bunu dün görüşüyor ve gece baskıya ver
iliyor -dün bitiyor, gece biasbya veriliyor- bugün görüşülmesi isteniyor. Gerekçe olarak da "çok
acildir" deniliyor.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sendikalarda seçim var.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - "Sendikalarda seçimler var" deniliyor.
Peki, sendika seçimlerine münhasır, Anavatan Partisi Grubundan Sayın Emin Kul'un, üç ay
önce verdiği kanun teklifi nerede? Hiç görüşülmüyor... Acildi, verilen kanun teklifi, aylardır
komisyonda bekliyor ve dün, Emin Kul, kendi kanun teklifinin, seçimlere münhasır olan kanun tek
lifinin, bu kanun tasarısıyla birleştirilmesini talep ediyor, o da reddediliyor; ama, bugün önümüze
gelen tasan için "bu kanun tasarısı çok aceledir, sendika seçimleriyle ilgilidir" deniliyor... .Sendika
seçimleri, benim bildiğim, haziran ayında başlamış, devam ediyor. O günden bugüne kadar müs
tacel olmayan mevzuun, bugünkü müstaceliyetini anlamak mümkün değil. Kaldı ki, bizim arkadaş
larımızın fazla bir talebi de olmadı; bu kanun tasarısını, önümüzdeki hafta görüşelim; bu kanun
tasarısının eksiği gediği var mı inceleyelim denildi; ama, İktidar mensubu arkadaşlarımıza sor
duğumuzda, çok acele olduğunu söyledikleri vergi kanunu tasarısının görüşmesinden vazgeçip,
bunu görüşeceklerini ifade ettiler.
SALİH ERGÜN (İstanbul) - Yarın da bir başka kanun tasarısını getirirler.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bir hafta dahi bize müsaade vermeyen, üç gün
dahi bize müsaade vermeyen bu görüşü tasvip etmemiz mümkün değildir.
Biz, kanun tasarısının içeriğine karşı değiliz, prensipte karşı değiliz; ama, her gün, Parlamen
to iradesinin bu şekilde rencide edilmesinden yana da değiliz.
Öneriye bu nedenle karşı olduğumuzu ifade ediyor; saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum.
BAŞKAN-Lehinde, buyurun.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Bir yanlışlığı, yerimden düzeltmek istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, lehinde, kürsüye buyurun, konuşun.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Peki efendim.
run.

BAŞKAN - Sayın Ahmet Küçükel, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı; lehinde, buyu
'

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu yanlışı düzeltmek is
tiyorum: Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, meseleye, politikaların ötesinde, çok ciddî bakar...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu usulî görüşme mi?
BAŞKAN - Usulî görüşme efendim. Lehinde söz aldı. Usule aykırı bir şey yok.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bana cevap verdiğini zannettim de.
•
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BAŞKAN - Hayır, hayır. Cevap değil efendim; lehinde konuşuyor.
AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) - ...ve şimdiye kadar, çalışmalarını bu düzen içerisinde yap
mıştır.
Sayın Kul'un, birbuçuk iki ay evvel verdiği kanun teklifi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına arz edilmiştir. Bu teklifi doğruydu.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayın Kul'un
kanun teklifinin üç maddesini de aynen kabul etmiştir ve dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı daha mufassal ve daha tatmin edici bir çalışmayla gelmiş, Komsiyonda bu tetkik edilmiş,
tahlili yapılmış ve neticede, dün de, konunun aciliyetine binaen, kanun tasarısı olağanüstü çıkmış
tır. Onun için, Sayın Sungurlu'ya, -yanlışlık demiyorum- aktarılmadaki aksaklıktan dolayı, bu
hususu belirtmek istedim.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Emin Kul'un kanun teklifi, bu tasarıyla
birleştirilmedi Sayın Başkan. Çok açık bizim söylediğimiz. Emin Kul'un kanun teklifi bu tasarıy
la birleştirilmiş olsa, bu, tutulan zabıüarda meydana çıkacaktır.
BAŞKAN - Zaten, Sayın Küçükel de öyle bir ifade kullanmadı.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - O Zaman, benim tekzibimin bir manası ol
madı.
BAŞKAN - Efendim, dikkat ederseniz, kürsüye, size cevap olarak çağırmadım. Buna son
derece riayet ediyorum. Lehinde konuşma, bir tane boştu; Sayın Küçükel konuşma talep edince
"lehinde buyurun" dedim, kürsüye, lehinde aldım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz, bir şey mi var efendim?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet efendim. Sayın Komisyon Başkanı, yine eksik bilgi ver
mişlerdir...
BAŞKAN - Sayın Sungurlu söyledi.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim. Bir başka ilave daha yapmak istiyorum. Aynı konu
da, Sendikalar Kanunuyla ilgili değişiklik teklifim vardı. Aynı komisyonda, acilen, o gün, yani, bir
gün öncesi karar olarak, yazılı olarak verilmiş olan, güya ayın 29'unda görüşülecek denilen tasan
ve tekliflerle ilgili, aynı gün saat 11.00'den sonra, bu tasarının görüşüleceğine dair de haber geldi
ve aynı şekilde, Sayın Kul'un teklifinde olduğu gibi, benim teklifimle de ilgili, kati surette bir im
kân verilmedi; kati surette, bu tasarı ve teklifler birleştirilmedi, böyle bir uyum göstermediler.
Şimdi, bunu yanlış olarak takdim ediyorlar. Tutanaklara geçmesi için arz ederim.
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. Ayrıca, görüşme sırasında da söz alıp, Sayın Kul ile zatı
âlinizin tekliflerinin, tasarıyla birleştirilmediğine dair olan görüşlerinizi tekrar ifade etmeniz müm
kündür.
• • • . . .
ı'

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim?
BAŞKAN - Usulümüz değil Sayın Kul. Ben, size, görüşmeler sırasında söz vereceğim efen

dim.
Bununla mı ilgili, nedir efendim?
EMİN KUL (istanbul) - Bununla ilgili efendim.
-
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Ben,, teklifimi üç ay evvel verdim; Komisyona 15.3.1995'te geldi. Dolayısıyla, acaba, Bakan
lık, nereden haberdar oldu da, kendi teklifine, benim teklifimi de almış?
BAŞKAN - Bunu zabıtlara geçtik; fakat, lütfen, maddeler yahut geneli görüşülürken söz alıp,
bunu tekrar ifade ederseniz, sanıyorum, Genel Kurul, bu konuda daha bilgilenecektir. Teşekkür
ederim.
•
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan'ın, İçtüzüğün
19 uncu maddesi gereğince vermiş olduğu önerinin görüşmeleri tamamlanmıştır...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtiğimi henüz ifade etmedim; ama, karar yetersayısını aray
acağım.
Şimdi, öneriyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim:
Öneri:
30.3.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 815 sıra sayılı kanun tasarısının, gündemin
"Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 33 Üncü sırasına, 48
saat geçmeden alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Bakanlar Kurulunun sayın üyeleri, vekâletleriniz varsa çift oy kullanın efendim. Yeni bakan
ların vekâletleri henüz bize intikal etmedi.
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.51

©
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İKİNCİ OTURUM
• '

Açılma Saati: 16.05

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)

..

©—;—_

-

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
V. - ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1. - 815 S. Sayılı Kanun tasarısının gündemdeki yerine ilişkin DYP Grup Önerisi (Devam)
BAŞKAN - Bir önceki oturumda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Er
can'ın, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince vermiş olduğu önerinin oylanmasında kalmıştık.
Karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştim. Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza
arz edip, karar yetersayısını arayacağım.
Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.
Gündemin "Kanun. Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yorum. ,
Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağım.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?... Yok.
Ertelenmiştir,
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82)
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139)
BAŞKAN - 82 ve 139 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili Komisyon?.. Yok.
Müzakereleri ertelenmiştir.
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlayacağız.
Sayın Adalet Komisyonu Başkanı burada mı efendim?
Sayın Adalet Komisyonu burada mı efendim?! Yok. Şimdi yok oldu.
-
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Komi syonun olmaması nedeniyle ertelenmiştir.
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasartst ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283)
BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
İlgili Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
6: -İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Yine, aynı komisyonun olmaması nedeniyle ertelenmiştir.
7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Adalet Komisyonu?.. Yok.
Ertelenmiştir.

'

8. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN - 201 ve 691 sıra sayılı kanun tasarıları, Plan ve Bütçe Komisyonunun olmaması
nedeniyle ertelenmiştir.
10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699)
BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Plan ve Bütçe Komisyonunun olmaması nedeniyle ertelenmiştir.
/ / . - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763 ve 763'e 1 inci Ek)
BAŞKAN - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresi, bu kanun tasarısı Komisyona
geri çekildiği için ertelenmiştir;
-
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12. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S, Sayısı: 798)
BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok.
Ertelenmiştir.

-

13.-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813)
BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine başlayacağız.
Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok.
Ertelenmiştir.
14.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,
11319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek)
BAŞKAN-Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle İlgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok.
Ertelenmiştir.
75. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı : 111)
BAŞKAN -Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız.
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu?.. Yok.

~

Ertelenmiştir.
16. -Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,
1/155) (S. Sayısı: 112)
BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Yine, aynı komisyonun bulunmaması nedeniyle ertelenmiştir.

-
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17. -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137,1/181,1/52,1/62)
(S. Sayısı: 116)
BAŞKAN -Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Plan ve Bütçe Komisyonunun olmaması nedeniyle ertelenmiştir.
18. - Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
BAŞKAN,- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarının müzakeresi, komisyonun maddeleri geri alması nedeniyle ertelenmiştir.
19. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/199) (S. Sayısı: 193)
20. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322)
BAŞKAN - 193 ve 322 sıra sayılı tasarıların müzakereleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun Ge
nel Kurulda bulunmaması nedeniyle ertelenmiştir.
21. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriy
le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
Soruşturma Komisyonu Başkanı?.. Yok.
Ertelenmiştir.
22.- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) ^
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının
müzakeresine başlayacağız.
Milli Eğitim Komisyonu?..
AHMET KABİL (Rize) - Komisyon burada Sayın Başkan; ben Başkan Yardımcısıyım.
BAŞKAN - Başkan Yardımcısı iseniz, buyurun efendim.
Hükümet?.. Yok. (ANAP sıralarından "Burada" sesleri)
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BAŞKAN - Efendim, komisyon sırasına oturursa "var" derim, oturmazsa "var" diyemem.
Komisyon burada; Hükümet, komisyon sırasında değil.
Tasarının müzakeresi, bir defaya mahsus ertelenmiştir.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, bir sürü bakan var orada, öyle saçma şey
olur mu?!.
BAŞKAN - Sayın Balcılar, Komisyon yerinde dedim; Hükümete var diyebilmem için, komis
yon sırasında^yerini alması lazım; ben, olup olmayacaklarını ve ne mülahazalarla olup olmayacak
larını bilemem. Oraya bakarım, o nedenle görüşemiyoruz derim; onu da zapta geçiriyorum.
23. -Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Saydı
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Yok.
Müzakeresi ertelenmiştir.
24. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395)
25. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
BAŞKAN - 395 ve 404 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakereleri, aynı nedenle ertelenmiş
tir.
~~ 26. - Sakarya Milletvekili Nevczat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373)
BAŞKAN — (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
Sayın Komisyon Başkanı?.. Yok.
Görüşmesi ertelenmiştir.
27. - 926 Sayıl Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S.
Sayısı: 554)
BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayaca
ğız. ,
Sayın Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.

-
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28. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606)
29.- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
30. -Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/579) (S. Sayısı: 624)
31. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690)
BAŞKAN - 606,609,624 ve 690 sıra sayılı tasarılarla ilgili Komisyon yetkilileri burada mı?
.Yok. ' ,
Müzakereleri ertelenmiştir.
32. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779)
BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
•
Sayın Komisyon Başkanı?.. Yok.
Görüşmesi ertelenmiştir.

•

Sayın milletvekilleri, bir kere daha; Genel Kurulun bilgisine sunmak isterim: Demin, Komis
yonun oturup, Hükümetin bulunmadığı 375 sıra sayılı tasarıyla ilgili erteleme bir defaya mahsus
tur. Bundan sonra, Hükümet bulunmasa da, tasarı görüşülecektir; tekrar hatırlatmış olmak için, Yü
ce Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.
AHMET KABİL (Rize) - Kaç aydır bekliyor bu tasarı...
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin. Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (1)
BAŞKAN - Şimdi, alman karar gereğince, Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun müzakeresine
başlıyoruz.
Sayın Komisyon?.. Burada.
Sayın Hükümet?.. Burada.
(1)815 Sıra Sayılı Basmâyazı tutanağa eklidir.
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini almışlardır.
815 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılan, Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu raporunun okunup
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde; Refah Partisi Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş; şahısları adına
Sayın Cengiz Bulut ve Sayın Rauf Ertekin söz istemişlerdir.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Anavatan Partisi Grubu adına da Sayın Kul konuşacak Sayin Baş
kan.
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş; bu
yurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
Sayın Göktaş, süreniz 20 dakikadır.
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde,
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.
2821 Sayılı Sendikalar Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesini olumlu bulmakla birlikte,
yeterli görmüyoruz; çünkü, köklü bir çalışma değildir, hür sendikacılığın üzerindeki engeller kal
dırılmış değildir.
Sendikalar, demokrasinin bir ayağıdır deniliyor; ama, bu kanunla, hür sendikacılığı ve demok
ratik sendikacılığı getirmiş olmuyoruz. Örneğin, memur sendikacılığıyla ilgili ILO Sözleşmesi
Meclisten geçmiş, Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır; ama, bu, kamu çalışanlarının sendikasının
devreye girmesini sağlamamaktadır. Bu değişiklik, ILO standartlarına uygun bir sendikacılığı ger
çekleştirmiş olmuyor. 600-700 bin kamu işçisinin sözleşmesinin gündeme geldiği bugünlerde, bu
kanun tasarısının, alelacele gündeme getirilmesini anlamak zordur.
Bu tasarı, Mart 1994'te hazırlanmış ve dün, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüş
tür. Esasında, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun görüşme günü, perşembe günüdür. Çarşamba
günü, Komisyon, alelacele toplantıya çağrılıyor; Komisyon üyelerinin birçoğunun kanun tasarısın
dan haberi olmuyor ve bugün de burada, yine, alelacele gündeme getirilmesi, insanın aklına deği
şik sorular getiriyor ister istemez; acaba, seçilme haklan sona eren, dördüncü defa seçilme hakkı
nı elde etmek isteyen sendika yöneticileriyle bir pazarlık mı yapılmış da, bu kanun tasarısı, bura
da, böyle, alelacele gündeme getirilmiştir?.. Çünkü, bu tasarının, takriben bir yıl bekletilmiş, Ko
misyonun olağanüstü toplanmış ve arkasından yine olağanüstü bir şekilde -Meclisin gündeminde
250'ye yakın kanun tasan ve teklifi bulunmasına, hatta birçok kanun teklifinin görüşmelerine baş
lanmasına, bir kısmının yanm kalmış olmasına rağmen- buraya, bu kanun tasarısının, alelacele ge
tirilmiş olması, ister istemez birtakım soruları, insanın aklına getirmektedir.
Hür sendikacılık, demokratik sendikacılık yapmak istiyorsak, sendikaların önündeki birtakım
engellerin ortadan kaldırılması için bazı anayasal değişikliklerin yapılması gerekir. Aslında, Hükü
metin, bu anayasal değişiklikleri gündeme getirmesi gerekir.
Sendika yöneticilerinin dördüncü defa seçilmemesi engelinin kaldırılmasının, memnuniyet ve
rici bir gelişme olduğunu ifade etmek istiyorum.
Kanun tasarısının 28 inci maddesinin değiştirilmesiyle, uluslararası kuruluşlara üye olma hak
kı getiriliyor. Bununla, Türkiye'de uluslararası faaliyet gösterecek merkez veya konfederasyon
kurmayı içeren bir hüküm veya kanunî düzenleme gelmiş olmuyor; ancak, yurt dışındaki bir sen— 117 —
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dikaya üye olunması öngörülüyor; ama, onların bizim kuruluşlarımıza üye olmasını düzenleyen bir
hüküm yok; ille, biz, başka ülkelere uydu olacağız.
Geçici maddeyle, sendika üyelerinin, 6 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bil
dirilmesi isteniyor. Bu geçici maddeye, esasen, gerek yoktur. Zira, bu bilgiler, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımızda vardır. Bu konuda, daha önce, 7.5.1983 tarihinde yapılan değişiklikten
sonra, "Ek 6" adıyla anılan listeler, bu isimler, Bakanlığa bildirilmiştir. Daha sonraki yasa değişik
liğiyle "Ek 8" adı altında, bu sefer, noter kanalıyla, listeler, ikinci defa Bakanlığa bildirilmiştir.
Şimdi, sendikaların, tekrar, üyelerini, üçüncü defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildir
mesi, sendikaları ve işçileri zora sokmaktadır ve de külfettir. Şimdi, bu. geçici maddeyle, işçilerin,
notere 500 bin TL Vermek suretiyle isimlerinin yeniden bildirilmesini istemek, hem yargıya ve hem
de sendikalara güvensizliktir. İkinci defa güncelleştirme yapıldığı halde, yeniden, üçüncü defa gün
celleştirme yaptırmanın mantığını anlamak, mümkün değildir.
Bu doğrultuda, alelacele getirilen bu kanun tasarısından bu geçici maddeyi kaldırmak, sendi
kalarımızın talebidir ve doğrudur. Bunun için, geçici maddeyle ilgili olarak vereceğimiz önergeyi
desteklemenizi talep ediyor, bu duygu ve düşüncelerle, bu kanun tasarısını -yetersiz bulmakla bir
likte-olumlu karşılıyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 815 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Anavatan Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; görüşlerimi sunmadan önce, siz
leri saygıyla selamlıyorum.
815 sıra sayılı kanun tasarısı, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun birkısım hükümlerini tadil
eden, bu kanuna bir ek geçici madde ilave eden bir kanun tasarısı halinde önümüzdedir.
2821 sayılı Kanunla ilgili 20'yi aşkın maddenin değiştirilmesi, 1983 Ağustosunda, 1988 Ma
yısında ve 1989 Kasımında, o günün hükümetleri tarafından yapılmış ve gerçekleştirilmiştir. 1988
Mayıs ve 1989 Kasım aylarında yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı ise, sendikacılık alanında
seçme-seçilme hakkının önündeki engelleri, o günün koşulları içinde kaldıran hükümleri ihtiva
eden değişikliklerdir. Şimdi, burada, biraz evvel, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili tarafından,
bu konuyla ilgili bir aciliyet dile getirildi. Doğrudur; aciliyete iştirak ediyorum.
Yalnız, bu konuyu izah etmeden evvel, şunu açıkyüreklilikle ifade etmek isterim: 2821 sayılı
ve 2822 sayılı Kanunlar, yani Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nu, 12 Eylül Harekâtından sonra, Konsey tarafından bizzat yapılan iki kanundur. O dönemde çıkan
bütün kanunlar Danışma Meclisinden geçmiş; ama, bu iki kanun, yani özellikle işçi hareketini ilgi
lendiren bu iki kanun, doğrudan Konsey eliyle yapılmıştır. Dolayısıyla, bu iki kanunun da değişti
rilmeye muhtaç birçok hükmü bulunmaktadır ve ayrıca, bu iki kanunun birçok hükmünün değişti
rilebilmesi için, asıl temel değişiklik Anayasada yapılmadan, yapılan bütün değişiklikler, sadece
makyaj değişiklikler olarak kalmaya mahkûmdur.
Konseyin bu kanunları çıkardığı o tarihlerde Çalışma Bakanı olan Sayın Prof. Dr. Turan Esener eğer o Bakanlık mevkiinde olmasaydı, belki, bugün, önümüzdeki kanunlar çok daha ağır şart
larla hükmünü sürdürmüş olacaktı. Bu vesileyle de, bir kadirşinaslık borcu olarak, Sayın Prof. Dr.
Turan Esener'e ve onun arkadaşları olarak bu çalışmalara katılan değerli iş hukukçularına huzuru
nuzda teşekkür etmek isterim.
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bravo!
EMİN KUL (Devamla) - Çünkü, sendikaların birçoğunun faaliyetleri ve Devrimci İşçi Sendi
kaları Konfederasyonunun bugünkü varlığı, ancak onların yaptığı teşebbüslerle ortada ve ayakta
kalabilmiştir. Hiçbir siyasî grup, bunu kendisine hamledip üstlenmesin, yüklenmesin ve bu konu
da söz söylemesin derim.
Şimdi, bu, aciliyet konusunda ileri sürülen iddialara gelince değerli arkadaşlarım: Yüce Mec
lisimiz, 1982 Kasımında, 87 sayılı ILO Sözleşmesini, yani Uluslararası Çalışma Teşkilatının örgüt
lenme, hakkıyla ilgili temel sözleşmesini kabul etti ve onayladı. 87 sayılı Sözleşme, Uluslararası
Çalışma Örgütünün çok eski tarihli bir sözleşmesidir, ilk sözleşmelerinden biridir; ama, Türkiye
bunu onaylamamıştı; fakat, sözleşme onaylandıktan sonra, sözleşmenin hükümlerine, uygun, her
hangi bir şekilde, örgütlenme hakkının önündeki engelleri kaldıracak yasal düzenlemeler yapılma
dı. Esasen, Anayasada mevcut hükümler de dururken, yapılmasına da imkân yoktu.
Bugün, karşı karşıya müzakere lüzumunu hissettiğimiz, karşı karşıya kaldığımız durum şudur:
Yine, buradaki düzenlemeler de, makyaj düzenlemeler olarak kalmaya mahkumdur ve 87 sayılı
Sözleşmenin Anayasaya aykırı olmayan bu kanun hükümlerinin ve 87 sayılı Sözleşmenin hüküm
lerine uygun bu düzeltmeye de, maalesef izin vermemektedir, bu değişiklik tasarısı dahi; fakat, aci
liyet olarak ileri sürülen husus, sendikalar kongrelerini yapıyor, şubeler kongrelerini yapıyor; bu
nun, bugün çıkması lazımdır şeklindedir.
Çıkması lazım geldiği kanaatindeyim; çünkü, aciliyet olarak gösterilen bu konuyla ilgili bir
kanun teklifini üç ay önce Yüce Meclis Başkanlığına tevdi ettim. Üç aydır bu aciliyet, Komisyon
da yattı ve kaldı. Eğer, aciliyet gerekçesi buysa, üç ay evvel verdiğimiz kanun teklifine göre, Hü
kümet, bir tasarı hazırlayıp getirebilirdi. Hayır, Hükümet, böyle bir ihtiyacı duymadı. Dolayısıyla,
acil müzakerenin gerekçesinde hiçbir haklılık yatmamaktadır; ama, yatan haklılık, aciliyet varsa,
aciliyet üç ay evvel vardı, dört ay evvel vardı; aciliyet bugün yok.
Bir gecikmeyi telafi ediyoruz deniyorsa, hemen huzurunuza şunu getirmek istiyorum: Bakan
lar Kurulu, bu kanun tasarısını 4 Ocakta imzalamış ve gerekli lazimeyi ikmal etmiştir; fakat, her ne
hikmetse, bu acil konu, üç aydır -Bakanlar Kurulunun kaleminde mi, yoksa Komisyonun kalemin
de mi; ki, olmasına imkân yok- arada kaybolmuş ve ancak 15 Mart 1995 tarihinde Komisyonumu
za intikal edip, kayıt altına alınmıştır.
Bakanlar Kurulu, bir kanun tasarısını hazırlıyor, imzasını ikmal ediyor; fakat, o kanun tasarı
sı üç ay bekletilip, Komisyona sevk edilmiyor -ki, aciliyeti olan kanun tasarısı- 15 Martta Komis
yona sevk ediliyor... 15 Martta -tasarının Komisyona sevk edildiği tarihte- bu tasarının öncelik ve
ivedilikle görüşülmesine dair Komisyon Başkanlığına önerge verdim ve bu önergemde de, üç ay
evvel sunduğum kanun teklifi ile bu tasarının birleştirilmesini de teklif ettim, talep ettim. Bu tale
bim de dikkate alınmadı ve öncelik de verilmedi. Ancak, salı sabahı Komisyon üyelerine yapılan
bir tebligat sonucu, dün bu kanun tasarısı alelacele ele alındı ve akşam bitirildi. Saat 23.00'te Mec
lis matbaasında basıldı, sabahleyin dağıtılıp, istenen bir gündem değişikliğiyle huzura getirildi. Bu
nun arkasında hangi oyunlar olduğunu, benim 20 dakikalık konuşma süremde anlatmama imkân
yok. Sayın Başbakan, aciliyet tarihini -Hükümet üyelerinin bile belki haberi yoktur- yapılan birta
kım pazarlıklar sonucu, bugün olarak, kendisi bizzat tespit etti ve Yüce Meclisi de bu tespite uy
maya mecbur etti. Evet, kanun acildir, görüşülmesi lazımdır; ama, aciliyeti üç ay evvel, dört ay ev
veldi. Bugün daha acil; fakat, bu aciliyet perdesinin arkasında da, burada konuşma süremin içine
sığmayacak oyunlar olduğunu tespit etmiş bulunuyorum. Bunları da, belki, tasarının maddeleri gö
rüşülürken sırası gelince arz edeceğim.
-119-

T.B.M.M.

B:93

30.3.1995

0:2

Değerli arkadaşlarım, Grup Başkanvekilimizin söylediği gibi "Yüce Meclis, Hükümetin em
rinde bir sistemle çalışamaz; aylarca evvel verilen bir kanun teklifi bir kenara itilip, ivedilik öner
geleri bir kenara itilip, birleştirilme talepleri bir kenara itilip, böyle, bir gece içinde kanun tasarısı
hazırlanıp huzura getirilemez. Bütün bunlar için de, zannedeceksiniz ki, çok önemli değişiklikler
ihtiva ediyor kanun tasarısı; hayır, önemli bir değişiklik ihtiva etmiyor. Sadece, makyaj düzeltme
dir, bazı doğrulan teslim etme düzeltmesinden ibarettir; ama, yine de, bu kanun tasarısının geçme
si, inşallah katkılarınızla sağlanır.
Şimdi, dağıtılan metinde tespit edeceğiniz üzere, değişiklik teklif edilen bazı maddeler üzerin
deki muhalefet şerhimizi yazdık ve takdim ettik.
Önce, sendika kurucusu ve yöneticisi olmak bakımından çok değişik bir hüküm getirdi kanun
tasarısı. "Yapılan anlaşmalara göre", göndermesiyle, yabancı uyruklu vatandaşların da Türkiye'de
sendika ve konfederasyon kurabileceği hükme bağlanmış oluyor. Bu hususa karşı çıktığımız za
man, şu gerekçeyi ileri sürdüler: "Avrupa Topluluğuna giriyoruz; dolayısıyla, şimdiden, kanunu
muzu buna göre hazırlayalım." Avrupa Topluluğuna giriyorsanız; önce, Anayasanızı değiştirin; on
dan sonra, o değişen anayasaya göre, Sendikalar Kanununu değiştirin, böylece Avrupa Topluluğu
na entegre olun. Şu gerekçeyi de ileri sürdüler: "Serbest dolaşım hakkını gözeterek, karşılıklı bir
anlaşma varsa, biz bunu buraya yazalım." Hayır, mütekabileyet de yoktur madde hükmünde. Sade
ce, bir antlaşmanın imzalanması ve kabulünden ibarettir. Dolayısıyla, yıllarca önce imzalanan ant
laşmalarla, serbest dolaşım hakkı, Türk işçilerine tanınması lazım geldiği halde, bunu sürekli erte
leyen, sürekli gözardı eden Avrupa Topluluğuna girmek veya orayla eşgüdümlü bir düzenleme
yapmak bahanesiyle böyle bir hükmün tesisi/çok hayalî bir hüküm tesisidir, makyaj bir hüküm te
sisidir.
Diğer bir husus, seçme ve seçilmeyle ilgili olarak yapılan değişiklikte, geriye doğru, yapılan
kongrelerde seçilmiş arkadaşların hakkını vikaye etmek üzere getirdiğimiz öneriler reddedildi; ma
alesef, onların hakları vikaye olunmadı ve maalesef, Komisyon raporuna, ancak Sayın Bakanın be
yanı geçti.
Beyanı aynen okuyorum: "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan seçimler hakkın
da verilen önerge hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, başvuru halinde, konunun mah
kemelerce göz önüne alınacağını ve tasarıya konulmasına gerek bulunmadığını belirtmiş ve öner
ge Komisyonumuzca reddedilmiştir."
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, talebin haklı olduğu kanaatinde; ama, bunu mah
kemeler dikkate alsın, biz kanuna koymayalım; böyle bir hüküm tesis edip, hakkı olanın hakkını
teslim etmeyelim eğiliminde.
Oysaki, Anavatan Partisince daha önce yapılan değişiklik
ler sırasında, seçme ve seçilme hakkıyla ilgili olarak, o günün şartları içinde, sendika yöneticileri
nin ve işçilerin bu hakları büyük ölçüde teslim edilmiş ve kanuna, bu teslimle ilgili maddenin altı
na "bu hüküm, yargıya intikal etmiş uyuşmazlıkta da uygulanır" diye ayrıca hüküm ilave edilmiş
tir. Böyle bir hükmün ilavesinden dahi Bakanlık içtinap etmiş, kaçınmıştır;.dolayısıyla seçme ve
seçilme hakkıyla ilgili 87 sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesine aykırı engeller hâlâ
, kaldırılamamıştır ve bu değişiklik metninde de vardır, mevcuttur.
Sendikaların aidatları konusunda yapılan teklifler dikkate alınmamıştır ve Bakanlık, kendi
yaptığı değişiklik tasarısında, sendika aidatlarının ödenmemesi halinde tedbir alma yoluna başvur
ma ihtiyacını göstermemiştir. Oysaki, bu kürsüden Yüce Meclise üç kez gündem dışı konuşma ya
parak, sendika aidatları konusu üzerinde önemle durdum. Bugün, Belediye-İş Sendikamızın öden
meyen aidat miktarı -yıllardır biriken, işverenlerce ödenmeyen aidat miktarı- 600 milyar liradır. Bir
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sendikanın 600 milyar liralık aidat alacağını ödettirmeyeceksiniz; ama, bir kanun değişikliği yapar
ken, bunun nasıl ödenmesi gerektiğine matuf bir hüküm de tesis etmeyeceksiniz. Yalnız bir sendi
kanın birikmiş aidat alacakları 600 milyar lira -diğer sendikaları saymıyorum^ yani, işveren, işçi
nin maaşından vergiyi kestiği anda, aidatı da kesiyor; fakat, bunu sendikaya intikal ettirmeyip, ken
di yeddine alıyor, kendisi kullanıyor ve bunun miktarı da 600 milyar liraya baliğ oluyor; ama, Hü
kümet, kanun değişikliğiyle ilgili tasarısında bu hususa yer vermediği gibi, Komisyonda yaptığı
mız taleplere ve önerilere de itibar etmeyerek onları reddediyor. Bu da, çok büyük bir eksiklik ola
rak karşımızdadır.
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, sendikaların, üniversitelerde okuyan öğrencilerine kur
duğu ve kâr amacıyla çalışmayan öğrenci yurtlan var; Ankara'ya hastalarını getiren, kendileri ge
len üyelerini yatırmak kaldırmak, onların iaşe ve ibatesini sağlamak için kurduğu misafirhaneler
var; yine, sendikaların, üyelerinin tatillerini, eğitimlerini, bazı ihtiyaçlarını sağlamak için kurduğu
tesisler var. Kâr amacı gütmeyen bu tesislerde, bu tesislerden yararlanan üyelerden alınan katkı
paylarının vergiye ve harçlara tabi tutulmaması gerekirken -bütün vakıflarda olduğu gibi, diğer bü
tün benzeri kurumlaşmalarda olduğu gibi- bunların vergiye ve harca tabi tutulmasının istisna kılın
ması talebimiz de reddedilmiş ve metinde yer almamıştır.
Sendikaların giderlerini serbestçe tespit edebilmesi ve gelirlerini serbestçe kullanabilmesi, 87
sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesinin çok önde gelen bir hükmüdür. Maalesef, yapı
lan değişiklikle, bu konuya da müdahale edilmiş, sendikaların giderlerini nereye tahsis edeceği
hakkında bir kısıtlayıcı hüküm, yüzde 20 oranındaki bir kısıtlayıcı hüküm, yüzde 40'a çıkarılmış
sa da; bir taraftan, Sayın Başbakanın, sendikalara, özelleştirme dolayısıyla, Karabük'ü ve bazı sı
naî işletmeleri teklif ettiği, bunun münakaşa edildiği ortadayken, sendikaların gelirlerinin hiçbir şe
kilde bu yollara sarf edilemeyeceği de kanunda hükme bağlanmıştır. Değişiklik tasarısında da bu
hususa yer verilmemiştir. Belki, Hükümetin iki kanadı arasında veyahut da Çalışma ve Sosyal Gü
venlik yeni Bakanı ile Başbakan arasında bu konuda bir diyalog yoktur; belki, bu konuda bir görüş
ayrılığı yardır; belki ondandır. Aslında, herhangi bir oranla kısıtlamanın kaldırılması ve sendikala
rın genel kurullarının verdiği kararlara göre gelirlerini serbestçe sarf etmesi en doğru yoldur.
Temsilci seçimiyle ilgili değiştirilen hükümler yetersizdir. İşyerinde örgütlenmiş sendikaların
temsilcilerinin seçilebilmesine, tam manasıyla, örgütlenme özgürlüğüne uygun olarak imkân sağ
lanmamıştır. Birkısım kısıtlamalarla, bu imkân, mevcut kanundaki gibi dile getirilmiştir.
Para cezaları, tamamen indî ve tamamen acele, bilgisizce hazırlanan bir tasarının eseri olarak
önümüze gelmektedir. İşlenen birkısım fiillerin ağırlığına uygun olarak, para cezaları, o ağırlıkta
tayin edilmemiş; fiiller birbirinden ağır olduğu halde, para cezalan miktarı aynı çizgide tutulmuş
tur. Bir cezadan örnek vererek belirtmek gerekirse; adam öldürme fiili ile çiçek koparma fiili aynı
cezaya tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, para cezalarının tayini de, yapılan değişikliğe rağmen, maale
sef, kısırdır, yetersizdir ve uyumsuzdur. Gerçi, para cezaları günün koşullarına göre değiştirilmiş
ve asgarî ücret gibi oynak bir sisteme bağlanarak güncelleştirilmiştir; ama, mevcut değiştirmede
yapılan düzenleme fevkalade yetersiz ve hak götürücü bir mahiyettedir.
Bakınız, birkısım cezalar da kaldırılmamıştır; yani, birkısım fiiller para cezası şeklinde ceza
landırılırken, birkısım hapis cezaları kaldırılmamıştır veyahut da hafifletilmemiştir. Bakınız, şu ha
pis cezaları duruyor:
•
Eğer, herhangi bir vakıftan, sandıktan veya bir siyasî partiden veyahut da sendika dışındaki bir
teşekkülden bağış almayı kabul ederseniz, bağış alırsanız; üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına
mahkûm olursunuz; bu, böyle duruyor.
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Yine, yargı denetimine tabi seçimler sırasında, hâkim nezaretinde yapılan şube kongreleri se
çimleri sırasında, sandık kurulunun yapmak istediği işlemlere mani olursanız, altı aya kadar hapis
cezasına çarptırılırsınız. ..
Yine, bu konudaki sayım dökümle ilgili bir işleme mani olur, müdahale ederseniz, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırsınız.
işte, kanun koyucu Konseyin anlayış; işte, demokratik Hükümetin, bunları muhafaza ederek,
bu cezaları hâlâ karşımızda tutmasının anlayışı, birbirine paralel anlayıştır. Bu cezalar hâlâ duru
yor. Bu cezalar, para cezasına çevrilebilirdi, bu hapis cezaları hafifletilebilirdi. Yüce Meclise soru
yorum: Acaba, Siyasî Partiler Yasasında buna eşdeğerde hangi hükümler vardır; bu kadar ağır ha
pis cezasını gerektiren hangi hükümer vardır? İşte bu da, Yüce Meclisin içinde emek grubunun ye
teri kadar temsil edilmediğinin açık bir ispatıdır. Eğer, emekçiler, bu Mecliste en az 30 kişiyle, en
az 50 kişiyle temsil edilseydi, emekçileri temsil ettiğini iddia eden partiler, bu cezaları görür ve ka
nun tasarısında değiştirirdi. Değiştirmezse, buraya emekçiler gelir, değiştirirdi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim?
EMİN KUL (Devamla) - Çok az kaldı Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
EMİN KUL (Devamla) - 5 inci maddeyle, kuruculuk ve yöneticilik konusunda getirilen deği
şikliğe de çok olumlu bakmak mümkün değildir. Geçici maddenin dışında baktığımız zaman, sen
dikalara, yeni bir bildirim külfeti gelmektedir. Sendikalar, Üyelerini yeniden bildirmek durumunda
dır. 1983'ten beri ve onu takip eden değişikliklerden sonra, sendikalar, on yıldır bütün üyelerini,
imza tasdiki suretiyle noter huzurunda üye yapabilmektedirler. Çalışma Bakanlığının düzenlendiği
bir formu notere veriyor, üyenin imza tasdiki noterce sağlanıyor, kimliği tespit ediliyor ve bütün
gelmişi geçmişi o belgeye dökülüyor, üyelik ancak böyle kazanılabiliyor, böylece üye girişi yapı
labiliyor. Hiçbir dernekte, hiçbir kuruluşta bu şart olmadığı halde -bu şart, doğru bir şarttır, biz ka
bul ediyoruz- şimdi, geçici maddeyle, yüzbinlerce üyeyi tekrar bildirme şartı gibi, bu şarta yakın
bir şartla yeni bir külfet daha getirilmektedir. Bu, belki, Çalışma Bakanlığının duyduğu bir zaruret
tir. Belki, bu zaruret, Çalışma Bakanlığının kendi kayıtlarını savsaklayarak tuttuğunun ispatıdır;
ama, bu savsaklayarak tutmasının tedavisini tekrar sendikalara yüklemek ve bu ölçüde yüklemek
de çok büyük bir haksızlıktır.
Yine, yaptığımız birkısım öneriler, maalesef, kabul edilmedi. Sendikaların kongrelerine -esas
delege seçimlerinde- mahkeme nezdinde itiraz, olmazsa Yargıtay nezdindc itiraz hususu getirildi.
Oysaki, sendikaların şube kongrelerinin iptali hakkında dava açılması her an mümkündür ve dava
açılmasında ileri sürülecek sebepler, yapılan delege seçimlerinin usulsüzlüğüne de dayandırılabilir,
seçilen herhangi bir kişinin nakısasına da dayandırılabilir, alınan kararın yoklukla malul sayılma
sına da dayandırılabilir, çeşitli sebeplere de dayandırılabilir...
Artık, binlerce işyerinde yapılacak delege seçimlerine de mahkemede itiraz hakkı getirir ve
bunu üç gün içinde iş mahkemelerinde karara bağlatırsanız, sendikaları, binlerce itirazla karşılaşıp,
işlevlerini yapamaz hale getirirsiniz. Sendikaları, işlevlerini yapamaz hale getirecek bu düzenleme
de, 87 sayılı ILO Sözleşmesine aykırı, örgütlenme hakkına aykırı, sendikaların tüzüklerini ve faali
yetlerini serbestçe düzenleyebilme hakkına aykırı bir düzenlemeden ibarettir ve fevkalade sakınca
lıdır.
En nihayet, Yargıtay nezdinde itiraz kısmını kaldırdılar; ama, kalan kısmı da sakıncalıdır.
'
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Kaldı ki, kanunun 12 nci maddesinde, olağanüstü genel kurul toplantısı, delege ve üye sayısı
nın beşte birinin imzasıyla kabildir. Oysaki, bu da, yüzde 51 'i temsil eden bir taleple yerine gelme
lidir. Aksi halde, her gün bir kongre, her gün bir itiraz, her gün bir olağanüstü kongre... Bakınız,
Siyasî Partiler Yasasında böyle hükümler görebilecek misiniz.
Değerli arkadaşlarım, ezcümle, arz etmek istediğim şudur: Aciliyet, aylarca evvel başlamıştır,
Hükümet savsaklamıştır. Bu savsaklamanın, bazı sendikacılarla, temelde pazarlık sebepleri vardır;
ama, üç ay evvel o sebepler varsa, bugün de aciliyet vardır. O aciliyetin yüzü suyu hürmetine ve
hiç olmazsa, makyaj seviyesinde de olsa, birazcık daha demokratikleşmeye doğru ufak bir adım ol
ması hüviyetini taşıması bakımından, bu tasarıya, geneli itibariyle olumlu bakıyor; ama, bazı hü
kümlerine karşı olduğumuzu ifade ediyorum.
Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul.
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok.
Sayın Komisyon, bu aşamada mı söz istiyorsunuz efendim?
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Evet efendim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Komisyon Başkanı.
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, hadiselerin tahlili vicdanlarda yapılarak konular tartı
şılır, tahlil edilir; ülkenin ve ülke insanımızın menfaatınaen iyi kararlar alınır; burası, siyasî bir
platformdur.
Arkadaşlarımızın bu konudaki siyasî demarşlarını anlıyorum. Hele, Komisyonumuzun çok de
ğerli bir üyesinin şık olmayan bazı tabirlerini hoş karşılamak mümkün değil. Evet, konunun acili
ydi vardır. Komisyon üyelerimin hepsi de biliyorlar ki, bu demokratik kitle örgütleri ve sendika
başkanları hergün kapımızı aşındırdılar; hatta, sağlık'yasa tasarısını konuşurken, Sayın Kul, bir
önerge vermek suretiyle, bunun çok acil olduğunu belirttiler ve burada, sağlık yasa tasarısından ev
vel konuşulması talebinde bulundular. Ben de arkadaşlarımın bu hissiyatına tercüman oldum ve bu
na bir yol bulacağız dedim; dolayısıyla, arkadaşlarımı olağanüstü -sağ olsunlar, iltifat ettiler- top
ladık. Burada, kapıların arkasında birtakım pazarlıklarla, birtakım olayların, siyaseten hoş olmaya
cak tarzda gündeme gelmesi. Komisyonu ve Komisyon üyelerini yaralar.
Bugüne kadar niye geciktirilmiştir diyorsanız; bu, bir konsensüsü icap ettirir ve bunun, orada
ki katmanlarla beraber, siyasî tercih ölçüsünde farklı politikalarını bir araya getirmiş olan iki par
tinin konsensüsüyle ancak oluşabileceği gerçeğini sizler de takdir edersiniz. Evet, gecikmiştir; ama,
işte bu gecikmiş olanı, Komisyonumuz, en kısa zamanda halletmenin yollarını aramıştır.
Onun için, kardeşimi her zaman takdir ederim, bu işin bilincindedir; ama, "birtakım oyunlar
oynandı" tarzındaki ifadesine katılmam mümkün değil ve şık olmayan bu ifadenin de kendisine ait
olmadığı inancını taşıyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Bu aşamada, Sayın Hükümet söz istemişlerdir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aydın Güven Gürkan; Hükümet adına, buyurun
efendim;
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Göktaş'ın ve Sayın Kul'un görüşlerini ve eleştirilerini büyük bir dikkatle dinledim; bun
ların önemlice bir kısmına katılıyorum. Örneğin, 2821 sayılı Yasa, çok daha geniş ve kapsamlı ola
rak getirilmeliydi; ayrıca, toplusözleşme ve grevi düzenleyen 2822 sayılı Yasayla birlikte getiril
meliydi; bu doğru. Biz de -Bakanlığımız da- bunu yapmak istedik; fakat, çok uzunca bir süre, Ana
yasa değişiklikleri konusunda Mecliste gerekli mutabakatın zamanında sağlanabileceğini umduk,
bunu bekledik; fakat, bu mutabakatın sağlanmasının gecikeceğinin gözükmesi üzerine, 2821'le il
gili, yani Sendikalar Yasasıyla ilgili değişiklikleri daha fazla ertelememizin bazı önemli sakıncalar
getireceğini gördük ve dolayısıyla, bu tasarıyı ayrı olarak getirmek zorunda kaldık. Gecikme de bu
nedenle olmuştur. Gerçekten, 2821'le ilgili bu değişikliği daha önce getirebilmiş olsaydık daha iyi
olurdu diye düşünüyorum; ben de bu görüşe hak veriyorum; ama, siz de bu mevkide olsaydınız, is
terdiniz ki, daha kapsamlı, daha köktenci bir değişiklik yapılabilsin. Bu da, büyük ölçüde, Anaya
sa değişikliğini ve buna koşut olarak da, 2822 sayılı Yasanın değişmesini gerektiriyordu. Bunu ise,
bugüne kadar, ne yazık ki sağlayamadık.
Çalışma yasalarında değişiklik yapılması, çok yeni bir Çalışma Bakanı olmama rağmen üç gün
içinde öğrendim ki, çok güç; çünkü, taraflar var; işçi ve işveren kesimleri var ve dolayısıyla, bun
ların ayrı ayrı çıkartan ve görüşleri var doğal olarak. Çalışma Bakanlığının görevi de, elden geldi
ğince, bu görüşleri uzlaştırmak ve toplumun çalışan kesimleri ile işveren kesimlerinin her ikisinin
de kabul edip, benimseyip, gönülden uygulayacakları taşanları ve çözüm yollarını oluşturmak. Ör
neğin, çok istemiş olmamıza rağmen, Toplusözleşme ve Grev Yasasında bu uzlaşmayı sağlama
aşamasına ne yazık ki henüz gelemedik. Dolayısıyla, Sendikalar Yasası değişikliğini tek başına ge
tirmek zorunda kaldık ve itiraf ediyorum: Belki daha geniş, daha kapsamlı ve daha köktenci deği
şiklikler yapabiliriz umuduyla da biraz olsun geciktik, bunu da kabul ediyorum; ama, bu gecikme,
sizin eleştirdiğiniz, bu daha geniş olmalıydı, daha kapsamlı olmalıydı, daha köktenci olmalıydı,
2822 ile beraber getirilmeliydi, Anayasa değişiklikleriyle beraber getirilmeliydi yolundaki eleştiri
lerinizi karşılayabilmek için gayret etmemizden, çaba göstermemizden ve bu nedenle zaman kay
betmiş olmamızdan kaynaklanmaktadır,
Kemalettin Göktaş Milletvekilimizin kamu çalışanlarının sendikalaşması -kendisi ifade etti
mi, bilmiyorum; ama, umarım ki etmiştir- bir toplusözleşme ve grev hakkının gecikilmeden geti
rilmesi gerektiği yolundaki görüşlerini büyük bir memnuniyetle kaydettim. Umarım, o aşamaya
geldiğimizde kendisinden ve Partisinden gerekli yardımları alırız.
KEMALLETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Tabiî.„
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) Teşekkür ederim efendim.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu yasa, iş yaşamını çok köktenci bir biçimde değiştiren ve
ona yepyeni bir çehre veren bir reform yasası değildir. Böyle bir reform yasasını, daha doğrusu
böyle bir reform paketini hazırladık, hazırlıyoruz ve umuyorum ki, çok yakın bir gelecekte, gerçek
ten, Anayasa değişiklikleriyle, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasıyla, kamu
çalışanları sendikasını düzenleyen yasayla, işgüvencesi yasasıyla, işsizlik sigortası yasasıyla, kısa
bir deyişle, çalışma yaşamını düzenleyen bütün yasalarla ilgili bir reform paketini sunma şansını
elde ederiz; ama, inanınız sayın milletvekilleri, şimdi getirdiğimiz değişiklikler, gerçekten, gerekli
ve iyi değişikliklerdir.
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Bununla birlikte -getirdiğimiz bu değişikliklerle birlikte- 2821'de ya da 2822'de serpiştirilmiş
bütün eksikliklerin giderildiği iddiasında da değiliz; ama, getirdiğimiz değişikliklerde, sizi rahatsız
edecek, Meclisi rahatsız edecek, işçi kuruluşlarımızı, işçi ve işveren federasyonlarımızı, konfede
rasyonlarımızı rahatsız edecek, onların karşı çıkacağı değişiklikler yok; yani, hem iyileştirmeleri
yapıyoruz hem de -bence, ondan daha önemlisi- bu iyileştirmelerde, tarafları uzlaştırabiliyoruz. Ta
biî, bu ikisini aynı zamanda yapmak istediğiniz zaman, ister istemez, istediğimiz genişlikte ve kök
tencilikteki değişiklikler için biraz beklememiz gerekiyor.
Arkadaşlarım bazı eksiklikleri dile getirdiler. Bu eksiklikleri gidermeyi biz de çok isterdik. Ör
neğin, bunlardan bir tanesi, sendikalarımızın, işverende, özellikle kamu işverenlerinde, örneğin be
lediyelerde birikmiş aidatlarının, sendikalara bir türlü zamanında yarisıtılamamış, gönderilememiş
olması nedeniyle sendikaların çok zor durumda kalmış oldukları noktasıdır.
Sayın milletvekilleri, bu, gerçekten, çok önemli bir noksanlıktır ve bizi çok rahatsız etmekte
dir. İşçiler, aidatlarını, işverene, kamu işverenine, belediyeye ödemektedir; ama, belediye, kamu iş
vereni ya da başka bir kamu kuruluşu, bunu sendikalara götürmemektedir, vermemektedir ve bu
nedenle, sendikalar, ciddî maddî sıkıntılar çekmektedir. Biz, defalarca, işveren ve işçi kuruluşları
mızdan, yapmak istediğimiz değişikliklerle ilgili olarak görüş istedik; ikişer kez yazılı görüş bildir
diler; ayrıca, düne kadar da kendilerini çağırdık; ama, arkadaşlarımız, var olan yasada öngörülen
çözümün, yani ağır para cezasımn, yani bunu yapan işverene verilen ağır faiz cezasının -böyle bir
sorunun var olduğunu biliyorduk da- yetmediğini ifade etmediler. Dolayısıyla, Bakanlık olarak,
mutabakatlar sağlayıcı bir hazırlık yapamadık. Dün bize, komisyonda, ayaküstü, alelacele, beledi
ye başkanlarının mal varlığı üzerine haciz getirilerek, bunların ellerinde bulunan aidatları sendika
lara vermesini zorlama yolunda bir önerge getirdiler.
Değerli arkadaşlarım, belediye başkanları da, sendikacılarımız da, her ikisi de, kamu hizmeti
gören, ülkemizin ve toplumumuzun çok değerli unsurlarıdır. Sendikalarımızı ne ölçüde korumak
görevimiz ise, belediyelerimizi de o ölçüde korumak görevimizdir; onların da, en az sendikalar ka
dar, ciddî sıkıntıları vardır. Şimdi, belediye başkanlarımızın şahsî malları üzerine haciz getirme iş
lemini tanımak, zannediyorum, tüm belediye başkanlarımızı, gerçekten, hak etmedikleri bir duru
ma getirir. Denilebilir ki, hayır, bu haciz hakkı, belediye başkanları üzerine getirilmesin, belediye
malları, belediye gelirleri üzerine getirilsin; ama, o zaman da, değerli arkadaşlarım, çok önemli bir
devlet prensibini zedeliyoruz ve kamu mallanna haciz getirilemeyeceği yolundaki bir temel devlet
ilkesini ortadan kaldırıyoruz. Eğer, kamu mallarına haciz getirilebileceği yolundaki ilkeyi bir kez
kaldırırsak, ondan sonra, o ilkeyi bir daha yerine getirmemiz mümkün olmaz. Örnek olarak; her
kes, kamu mallanna haciz getirilebileceği ilkesinden hareket ederek, kamu mallarına haciz getirir
se, bir süre sonra, elimizde, kamu ve devlet diye hiçbir şey kalmaz.
Onun için, arkadaşlarımız, eğer, 2821 sayılı Yasanın 61 inci maddesinde gördüğümüz, banka
ların ödediği en yüksek faizi ödemek yükümlülüğünü; yani, işveren, aidatını götürüp sendikaya yatırmazsa, vermezse, bunun karşılığında, bankalarca alınan en yüksek faizi öder hükmünü yeterli
görmüyorlarsa, bunun başka bir çözümle nasıl değiştirilebileceğini bize önerirlerdi, biz de dikkate
alırdık. Şimdi, son dakikada yapılan değişiklik teklifini, ne yazık ki, dikkate almamız mümkün ol
muyor.
„ - •. •
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kul ve başka bazı arkadaşlarımız -Sayın Göktaş da- değindiler;
bizim, sendikalardan, üyeleriyle ilgili bildirim istememizi bir türlü kabul etmek istemiyorlar; biz
de, bunu niye kabul etmek istemediklerini anlayamıyoruz.
Sayın Göktaş dediler ki: "Yeniden, işçiler notere gönderilecek, noterde kayıtları yenilenecek;
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o. Çalışma Bakanlığına bildirilecek." Hayır... Katiyen hayır... Böyle bir şey yok. Sadece, üye liste
lerini güncelleştirmelerini ve güncelleştirmiş oldukları bu listeleri, bize, Bakanlığa göndermelerini
istiyoruz. İstediğimiz, sadece ve sadece liste, başkaca hiçbir şey değil, ne notere gitsinler ne 550
bin lira para ödesinler, vesaire...
Sayın Kul diyor ki: "Bunları zaman zaman yaptılar, şimdi niye istiyorsunuz." İstiyoruz; çün
kü, listeler, gerçekten güncelleştirilmiş değil; yani, bir üye ölüyor, bir üye sendikasından ayrılıyor
ya da bir üye sendikalı olma hakkını kaybediyor, bunu sendikasına bildiriyor. Sendika, bazen, ken
disi kaydı güncelleştiriyor; ama, bize birdirmiyor; bazen de, bu günceleştirmeyi kendi kayıtlarında
yapmıyor; dolayısıyla, kayıtlar şu anda güncelleştirilmiş değil. Bizim istediğimiz, yalnızca ve yal
nızca bu yasa nedeniyle sendikadaki kayıtların ve bakanlıktaki kayıtların güncelleştirilmesi ve bir
biriyle çakıştınlması. Onun dışında başkaca bir amaç güdülmemektedir ve sendikalarımıza herhan
gi bir zorluk getirilmesi asla düşünülmemektedir.
Değerli arkadaşlarım, 87 sayılı Sözleşmenin, yani, bizim Hükümetimiz döneminde Meclisten
geçirilmiş olan bu sözleşmenin, sendika özgürlüğüyle ilgili istemlerinin bir kısmını karşılıyoruz.
Bir uluslararası antlaşmanın gereklerine Türkiye yaklaşıyor. Hepsini gerçekleştiremiyoruz; çünkü,
önümüzde anayasal engel var. Ama, getirdiklerimizin hepsi, değerli arkadaşlarım, 87 sayılı Ulus
lararası Sözleşmenin sendika özgürlüğüyle ilgili hükümlerini ya tam olarak yerine getirmektedir ya
da ona yaklaşmaktadır. Adım olumludur. Özellikle seçme ve seçilme hakkını kısıtlayan ve sendi
ka yöneticilerine en çok 4 kez üst üste seçilebilme hakkını getiren ve bunun Ötesinde bir hakkı el
lerinden alan hükmü değiştirmek suretiyle çeşitli yasaklardan, 12 Eylülden bu yana mevzuatımıza
serpiştirilmiş bulunan çeşitli yasaklardan birini daha kaldırmış olmaktan ötürü bir katkı yaptığımı
za inanıyoruz. Biz, buna benzer bir katkıyı, siyasî partilerin genel başkanlarıyla ilgili getirilen sı
nırlamayı kaldırmakla da yapmıştık. Hatırlayacağınız üzere, onların da belli sayıdan sonra seçilememe gibi bir durumları vardı; orada da bu düzeltmeyi yapmıştık. Şimdi ona koşut olarak, sendi
ka başkanlarının ve yöneticilerinin yalnızca kendi genel kurullarınca seçilmeleri ya da seçilmemeleri üzerindeki hakkı bırakıyoruz; yani, "sen artık aday olamazsın, sen artık seçilemezsin" yerine,
bu karar hakkım genel kurullarına bırakıyoruz. Sendikalarımız içinde tabiî bundan yararlananlar
olacaktır, tabiî bundan şikâyet edenler olacaktır. Belki söylentiler olacaktır "şu şu şu başkanları ko
rumak için bu çıkarıldı" denecektir; ama, nasıl, parti genel başkanlarıyla ilgili kısıtlamaları kaldı
rırken ya da başka yasakları kaldırırken, kişisel değerlendirmeler, bu görüşlerimizde yer almadıy
sa, bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili tavrımızda da, kişisel hiçbir değerlendirme yer almamıştır.
İstediğimiz, yasaksız bir Türkiye'dir. İstediğimiz, sendikaların özgürce çalışabildiği bir Türki
ye'dir/İstediğimiz, işverenlerin de, işçilerin de uzlaştıkları bir çalışma ortamıdır. Bütün bunları
sağlamak için, getirdiğimiz değişiklik, yalnızca, küçük bir adımdır; ama, istikameti doğrudur, yö
nü doğrudur. Onun için, Yüce Meclisin tasvibine uğrayacağına, onayını alacağına inanıyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şahsi adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; evvelki gün, ağaç
kanunu diye bir kanun geldi, iki ağaç dikmeden geri gitti; ağaçları sulayamadan geri çektiler. Dün,
bir vergi kanunu tasarısı geldi; ne olduğunu anlayamadık, o tasarıyı da geri çektiler. Bugün, yeni
bir kanun tasarısı; işçi kanunu... İşçiyi seviyorlarmış(!) İşçiyi seven İktidar?.. Yok; Cumhuriyet
Halk Partisinden 6 kişi, Doğru Yol Partisinden 15 kişi, toplam 30 kişi!..
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İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ben yeterim hepsine.
CENGİZ BULUT (Devamla)-Yetermiş!.. İbrahim kardeşim yetermiş!..
Tabiî, 450 kişiden -işçiyi savunan, ezilen, perişan olan işçi için burada olan- İktidar Partileri
nin toplamı olan 240 kişiden, 30 kişi var. Anavatan Partisinin Genel Başkanı gelmiş, işçi mesele
sine sahip çıkmış; Mecliste, Anavatan Partisi, Genel Başkanı ile birlikte meseleyi takip ediyor... İş
çiye verilen ehemmiyet budur.
Her gün bir kanun değişiyor, her gün yeni bir kanun geliyor.
Değerli arkadaşlar, bu Parlamentonun gündemi hiç yok. Ben Bornova'da Belediye Başkanlığı
yaparken, belediye meclisi üyelerime 15 gün önceden bir gündem gönderirdim "bu konuda çalışın,
bu konuyu inceleyin; sonra, gelin, bu memleket meselesini konuşalım" diye. Bu Mecliste, maale
sef -akşam, evde vergi kanunu hakkında çalışma yaptım- yarım saat evvel, Sendikalar Kanunu...
Dün, yine, yarım saat önce, vergi kanunu... Daha evvel, yine, yarım saat önce, ağaç kanunu önü
müze çıktı, çıktı... Tosluyoruz; her gün yeni bir kanuna tosluyoruz, körebe oynuyoruz, körebe...
Misafir, umduğunu değil, bulduğunu yer misali, çok değişik ve hiç ilgisi olmayan kanunlar...
Acaba, neden diyorum; yani, maksat ne... Haa, istenilen şu: Anlaşılmadan, incelenmeden,
kimseye danışılmadan, hiç kimse müdahale etmeden, iktidar, kanun tasarısı getiriyor, bunu, hiç
kimse inceleme fırsatı bulmasın, kimse araştırma fırsatı bulmasın... Milletvekillerinin hemen önü
ne koyacaksın, parmak kaldırıp indirecekler, başka bir işe yaramazlar(!)„ Eğer, milletvekillerine
saygınız varsa, bir hafta Önce bize bildirin, biz çalışalım, etüt edelim, soralım. Herkesin değişik bir
branşı vardır; ben mühendisim, eski belediye başkanıyım, benim bir branşım var. Benim, branşı
mın dışındaki meseleleri araştırmam lazım; yani, bence, Meclise bu kadar saygısızlık yanlış olu
yor. Millet, bizimle alay ediyor, anlatamıyoruz. Ben yeni bir milletvekiliyim, hayret ediyorum, ak
lım almıyor. Önüme bugün bir kanun tasarısı geliyor, nasıl bir tasarı; araştırmadan, çalışmadan, be
lirli bir iş yapmadan, bu iş hakkında nasıl konuşacağım, ne söyleyeceğim.
Efendim, leyleğin ömrü lak Jak etmekle geçer. Bu Hükümetin ömrü de cek cakla geçiyor. Ley
leğin -bilirsiniz- ömrü lak lak lak lak laklayarak geçiyor. Bu arkadaşlarımız da hâlâ, cek cak, cek
cak, cak cak cak caklıyor.
Bakınız, size, işçilerle ilgili bazı örnekler vereyim: "Eşit işe eşit ücret verilecek..." Cak cak
cak... "İşsizlik sigortası çıkarılacak.;." Cak cak cak... Hani, leyleğin ömrü lak lakla, onlar cek cak
la... İşsizlik sigortasıyla ilgili en küçük bir belirti yok; işçi perişan, işçi sokaklarda. Türkiye Cum
huriyetinde, en çok işçinin işten atıldığı dönemde, "ILO İş Güvenliği" denilen bir mesele çıkarıldı.
Bu dönemde, Türkiye'de, en fazla işçi işten atılmış. Türkiye'de "işçi babasıyım" diye geçinen sos
yal demokratı ar zamanında, en fazla, belediyeler, sendikasız işçi çalıştırmışlardır. 1989-1994 yılla
rı arasında SHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı binlerce sendikasız işçi çalıştırmıştır. Sos
yal demokratı ar, işçiye sahip çıkmak isterler, sosyaldemokratlar işçi babalığı yaparlar!.. Ama, uy
gulamada görürsünüz ki, işçileri ezmişler, işçileri sokağa atmış perişan etmişlerdir. İşçilere, aylar
ca maaşının verilmediği dönem, aylarca maaşlarının ödenmediği dönem Sosyaldemokrat Halkçı
Parti dönemidir. Aylarca maaş verilmemiştir, sigortaları ödenmemiştir; onların borçları, şimdiki
belediye başkanlıklarının sırtına yüklenmiştir.
Cek cak devam ediyor: "Asgari ücret vergi dışı olacak..." Cek cak... "Ücretin ilk vergi dilimi
yüzde 10'a düşecek..." Cek cak... Var mı, oldu mu?.. Olacak! Ne zaman?.. Çıkmaz ayın onbeşinde; üçbuçuk dört sene geçmiş...
,
"Efendim, Anayasanın 51 inci maddesi değiştirilecek, memura sendika hakkı verilecek."
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Adamları döve döve bitirdiniz. Allahınızı severseniz, verecekseniz verin, vermeyecekseniz adam
lar umutlanmasın. Ankara'ya geliyorlar, yedikleri dayakla kalıyorlar. Polise dövdürüyorsunuz...
ENGlN GÜNER (İstanbul)-Köpekleri üzerine salıyorlar...
CENGlZ BULUT (Devamla) - ...Ona buna saldırtıyorsunuz, köpeklere ısırtıyorsunuz. Kimi;
memurları. Ee, siz söz verdiniz. Memurlara sendika hakkı ne oldu? Yetmedi mi?.. Sayın Bakanım
"ben üç günlük bakanım" diyor. Sayın Bakanım, biz, 1991'den beri beraberiz; iktidardasınız.
1991'den beri bu Hükümetin icraatına ortaksınız. Nerede, ne oldu memur sendikası?.. Memur sen
dikasıyla ilgili en ufak bir yaklaşım yok.
"İşten çıkarılacaklara yasal güvence verilecek..."
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Destekleyecek misiniz?
CENGİZ BULUT (Devamla) - Destek olacak mısınız !..
Siz, buraya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar yetarsayısı olan 114 kişiyi getiremiyorsunuz. Yani, karar alabilmeniz için 114 kişiye ihtiyacınız var; 240 kişisiniz, iktidar olarak, 114 kişi
yi buraya getiremiyorsunuz. Her gün karar yetarsayısı aranıyor, bulunamıyor.
Şu an 30 kişisiniz; Türkiye'nin meselelerini 30 kişi olarak gelmiş takip ediyorsunuz, diğerle
riniz nerede? Allah biliyor, malumunuz.
"İşten çıkarılanlara yasal güvence olacak..." Biraz evvel dediğim gibi; "ILO..." Ama, en fazla
işçinin işten atıldığı dönem, en fazla işçinin ezildiği dönem, en fazla işçinin işten kovalandığı dö
nem...
"Erken emeklilik çıkarılacak..." Çıkardınız,.. Ne düşünüyorsunuz; devam mı, tamam mı?.. Ge
ri döneceksiniz, Anavatan Partisinin çıkarmış olduğu kânuna, o yola getireceksiniz. Anavatan Par
tisi, bu kanunu, bütün rey kayıplarına rağmen, her türlü sıkıntılara rağmen -bir siyasî parti olmamı- .
za rağmen- memleketin menfaati için, emeklilik yaşını 50'nin üzerine çıkaran kanunu Meclisten
geçirmiş ve milletin huzuruna çıkmıştır; rey kaybından korkmamıştır. Belki kayıplarımız olmuş- '
tur...
Türkiye kazanacak dediğimiz zaman, birisi çıkıyor, yap boz, yaz boz tahtası gibi kanunu bo
zuyor değiştiriyor. Şimdiki düşünceniz ne; devam mı ettireceksiniz; yoksa, değiştirecek misiniz?..
Mademki değiştirecektiniz, niçin bozdunuz. Çek cak..; Leyleğin ömrü lak lak... Bu Hükümet cek
caka devam ediyor.
"Çalışanların millî gelirdeki payı yüzde 60, yüzde 70 seviyesine çıkarılacak" diyorsunuz;
SHP'nin programında var. Sizin seçim beyannamelerinizi, akşamdan sabaha kadar oturdum ince
ledim. Doğru Yol, SHP işçiler için ne demiş: Demiş ama, hep cak cak demiş. Bugüne kadar yap
tım dediği hiçbir şey yok.
"Çalışma saatleri kısaltılacak..." SHP programında, Doğru Yol programında...
"İşçiler yönetime katılacak..." Var mı katılan Sayın Başbakanım? Katılabilecek mi? Söz vere
biliyor musunuz; işçiyi yönetime katabilecek misiniz? Haa, bir şey yaptınız; işçiyi yönetime kata
madınız; ama, siz Hükümete katıldınız, hükümet ortağı oldunuz, bunu sağladınız yani(!)..
"Lokavt kaldırılacak..." Lak lak lak, cak cak cak devam ediyor. "Lokavt kaldırılacak..." Kal
dırdınız mı?.. Kaldırabilecek misiniz?.. Yetmiyor... Yüreğiniz yetmiyor... Çünkü, tek bir şeye sa
rılmışsınız, koltuğa; Türkiye nereye giderse gitsin, işçinin hali ne olursa olsun -işçi perişan olmuş,
işçi sokağa atılmış, işçi fabrikaya alınmamış, taşeron sistemler kurulmuş- sizin umurunuzda değil.
Sizin için önemli olan bir şey var; hükümet hükümet hükümet...
-
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Bugüne kadar sözünü vermiş olduğunuz, seçim beyannamesinde okuduğunuz bu meselelerin
bir tanesi bile yerine getirilmemiş.
"Yüksek Hakem Kurulu kaldırılacak..." Cak cak cak devam; ama, yaptım diyebileceği bir şey
yok.
"Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılacak... Hak grevi ve genel grev hakkı getirilecek."
Hak grevi getirdiniz mi?
Emeklilerin yüzde 10 ilaç bedelleri kaldırılacak... Öğretmenlere sendika hakkı verilecek... 1
Mayıs işçi bayramı olacak... Kamu işveren sendikaları kaldırılacak..." Cak cak, cak cak, cak cak,
cak cak; ama, yapılan yok... Yapın bunları.
Üç buçuk seneden beri görevdesiniz ve şu anda, işçiyi perişan eden taşeron firmalardır. Bugün
taşeron firmalar, maalesef, işçiyi Uç ayda bir, altı ayda bir sokağa atıyor; iki senede bir önüne bir is
tifa dilekçesi koyuyor, istifa etmeyen işçi için kalfasına "bunu içeri sokma" diyor ve bu sistem, bu
düzen, sizin zamanınızda işliyor. Taşeron sistem, belki, üç aylık işler için, dört aylık işler için lazım;
ama, bugün sizin döneminizde, sizin sisteminizde, maalesef, taşeron sistem o hale getirilmiş...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bulut, tamamlayabilecek misiniz?
Buyurun.
CENGİZ BULUT (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın cek cak hoşlarına git
ti. Hatırladılar verdikleri sözü; ama, bunların içinde bir tane yaptıklarını çıkıp söylesinler de, ben
de onlarla beraber alkışlayayım. Gülmeyeceğiz; ağlanacak halimize gülmeyeceğiz. İşçinin durumu
çok kötü. Taşeronluk sistemini -işte buyurun- hepsini saydım. Bu sistemde, bütün özel sektör ve
devlet sektörü, işleri, yavaş yavaş taşeron şirketlere yaptırıyor; belirli işçileri o tarafa veriyor; be
lirli süre sonra, onların işlerine tazminatsız son veriyor. Kötü bir sisteme, çok kötü bir döneme gir
diniz. Şu an kahvehanelerde, 10 milyona yakın işsiz insan var. Şu an kahvehanelerde, her gün iş
ten atılmış insanlar var. Tabiî, gülüyorsunuz; tabiî, neşeniz yerinde; çünkü, iş probleminiz yok;
çünkü, sosyal güvenlik probleminiz yok; çünkü, hastane probleminiz yok. İşçi gibi kahvehaneler
de sürünmüyorsunuz, işçi gibi bir ilaç için perişan olmuyorsunuz, işçi gibi gidip sabah saat 6'larda
hastane kapılarında beklemiyorsunuz, işçi gibi gidip, fabrika kapılarında beklemiyorsunuz, yal var
mıyorsunuz; çünkü, siz Türkiye'yi görmüyorsunuz; çünkü, siz, Türkiye olarak yalnız Parlamento
nun içini görüyorsunuz. Siz pazara çıkın, siz kahvehaneye çıkın, siz sokaklara çıkın; işçinin yanı
na, memurun yanma, köylünün yanına gidin. Gidin işçiye, gidin küçük esnafa...
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Senin Genel Sekreterin çıktı pazara; aldı cevabını.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Maltepe pazarına gidecek(!)..
CENGİZ BULUT (Devamla) - ...gidin emekliye, gidin dulların halini sorun. İnanın, Türki
ye'nin hali perişan.
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)"
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Bulut.
Biraz sonra yine söz alır; ama, o zaman da susturamazsınız. Lütfen...
Sayın Rauf Ertekin, buyurun.
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 815 sıra sayılı Sendi
kalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili kanun tasarısı üzerinde şahsım adına
söz aldım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
-
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Benden önce konuşan değerli arkadaşımın bahsettiği gibi, böyle alelacele getirilen kanun ta
sarıları üzerinde milletvekillerinin hazırlanmaları gayet zor oluyor; ancak, DYP ile şu andaki CHP
Hükümetinin, geçmişteki SHP Hükümetinin -koalisyon hükümetlerinin- böyle sabahleyin kalkıp,
bugün ne yapalım, ne getirelim deyip, o gün, kanun tasarılarını Meclisin gündemine getirmesine
alıştık.
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Vatan, millet için getiriyoruz.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Millî Seferberlik Ağaçlandırma Kanunu diye bir kanun ta
sarısı getirildi. Gayet güzel görüşülürken, nasıl oldu anlaşılamadan geri çekildi. Milletimiz ve bil
hassa orman köylümüz de bunu çok yakından takip ediyordu. Arkasından, çok önemli, öncelikle
görüşülmesi lazım diye, vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarı getirildi. Bunları aynen, 1992
ve 1993'te gördük. Türkiye'nin ekonomik açıdan kurtulması için, bir kurtuluş kanunu olarak geti
rilen paketleri gördük, millet olarak gördük, o da geri çekildi.
Şimdi, Sendikalar Kanunuyla ilgili tasarıyı görüşüyoruz. Öyle inanıyorum ki, arkadaşlarımın
pek çoğu, bu kanun tasarısının ne olduğunu bilmiyorlar; çünkü, aniden geldi, baskın kanun...
Ben şuna inanıyorum: Tabiî, Hükümet ve iki siyasî partinin meydana getirdiği koalisyon bu
güne kadar hep cek caklarla günü geçirmiş. Yalnız, sevgili arkadaşıma bir konuda katılmıyorum;
• yani, bu Hükümet hiç bir şey yapmadı mı; yaptı(!) Bu Hükümet, bu ülkede çok şeyler yaptı(!) Bu
ülkede öyle şeyler yaptı ki, enflasyonu yüzde 50'lerden aldı, yüzde 160'lara çıkardı.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Kaçtan aldı, kaçtan?!..
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bunların hakkını vermek lazım. Ülkenin büyümesini eksi
6'lara getirdi. Enflasyonu yüzde 60'lardan aldınız ve yüzde 60'ın, yüzde 70'in...
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Yüzde 70'ten...
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Tamam Sayın Bakanım, onu da söyleyeyim. Yüzde 70'in
çok olduğunu ifade eden sizdiniz. Yüzde 160'lara çıkarmakla sanki, çok iyi bir iş yapmış gibi bu
rada konuşmamak lazımdır.
Ülkenin büyümesini eksi 6'lara getirdiniz, iç borçları 900 trilyon lira civarına, dış borçları 70
milyar dolar civarına çıkardınız; ama, çıkıyorsunuz kürsülere, milletin gözünün içine baka baka "ne
yapalım canım, biz bunları, bu kadar yapabildik. Bunlar, ANAP İktidarlarının getirdiği sıkıntıların
neticesidir" diyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, değerli Hükümet üyeleri millet bunlara inanmıyor. Siz hükümetsiniz;
çare olarak da, ekonomik dengelerin yerine oturtulmasını sağlamanız lazım. Yoksa, mevzuat deği
şiklikleri getirerek, bir yere varmak mümkün değil. İşte, Sendikalar Kanunu. Sayın Bakanım da,
gayet güzel açıkladı; Anayasa değişikliklerinin yapılması lazım. Anavatan Partisi, önceden, ocak
ayında Anayasa değişiklikleri hususundaki bütün görüşlerini ortaya koyup, iktidar partilerine "ge
liniz, şu Anayasa değişikliğini sağlayalım" demiyor mu; diyor. Niye getirmiyorsunuz?!. Yoksa, uy
gulaması olmadıktan sonra kanun yapmakla, kanun çıkarmakla, bir yere varmak mümkün değildir.
Gerçekten işçi perişan. Yaptığınız bir şey var -Cengiz arkadaşıma katılmıyorum dedim- ülke
yi ekonomik açıdan bu hale getirdiniz, memurları köpeklere ısırttırdınız. "İşçinin yanındayım" di
yerek, sadece Sendikalar Kanununda bazı değişiklikler yaparak, bir yere varılmaz/Toplusözleşme
lerde sıfır zammı vermeye kalkan sizsiniz; bu mu işçinin yanında olmak?!. Yani, evvela toplumur
muzun refahını, mutluluğunu yeni baştan yerine koymamız lazım. Siz, bunu yapmadıktan sonra...
İşçi perişan olmuş, memur sıkıntı içerisinde. İkide bir, gerek sosyal demokrat kesimdeki CHP'li ar
kadaşlarımız gerekse DYP'li arkadaşlarımız, "Memurlara sendika hakkını tanıyan kanunu çıkara-
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cağız" diyorlar. Hani, nerede bu kanun; anayasa değişikliği lazım. Nerede anayasa değişikliği; hiç
birini getirmiyorsunuz. Ancak, işte böyle, günlük, sabahleyin kalkıp "ben bunu getireyim, bugünü
de böyle geçiştireyim" diyorsunuz. İnanıyorum ki, bu akşam bu kanun da çıkmaz, önümüzdeki haf
ta başka bir kanun gelir.
Böyle, bir yere varmamız mümkün değil, Meclisin en kıymetli zamanlarını çalıyoruz, ülkemi
zin zamanını çalıyoruz; gerçekten milletimiz sıkıntı içinde, vatandaşımız sıkıntı içinde. Orman
köylüsü, vergi mükellefleri "acaba ne çıkacak" diye bekliyordu, bu tasarıların ne olduğunu bilen
yok; milletvekili arkadaşlarımız da bilmiyor.
Evvela, Çalışma ve Sosyal püvenlik Bakanlığı, çalışma hayatındaki barışı sağlamak, çalışma
hayatındaki...
MEHMET CEBİ (Samsun) - Sayın hatip, gündem içinde kalın.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Efendim, bu tasarının geneli üzerinde konuşuyorum; Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının getirmiş olduğu Sendika Kanunu..
MEHMET CEBİ (Samsun) - O zaman geneliyle alakalı konuşun.
BAŞKAN - Sayın Cebi, o konudaki ikaz hakkı bana ait efendim, müsaade buyurur musunuz.
Devam edin sayın hatip.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - "Sendika Kanununu getirdik, işte işçilere şu haklarını ve
riyoruz, sendikalara şu haklarını veriyoruz" deyip, birşey elde etmeniz mümkün değil; ülkedeki
gerçek sıkıntılangidermek için birşeyler yapmak lazım, bunu yapmamız lazım.
Orman köylüsünün sıkıntısını gidermemiz lazım. Kanun tasarıları getirecektiniz; Mera Kanu
nu Tasarısı gelecekti. Salı günkü görüşmelerde, çiftçinin, Ziraat Bankasına ve tarım kredi koope
ratiflerine olan borçlarının faizlerinin bir kısmının affedilmesiyle alakalı kanun tasarısı gelecekti.
Nerede bunlar?!. Bunlar yok, günübirlik kanun tasarısı getiriliyor. Memur sıkıntıdayken, işçi sıkın
tıdayken, siz, sendika kanunlarını çıkarmışsınız; memur sendikasını kurmuşsunuz, bir yere varmak
mümkün mü?!.
Sayın Başbakan çıkıyor, Hükümet çıkıyor "memura yüzde 90 zam verdik" diyor. Nerede bu
zam; yüzde 90 zam nerede? Bütçemizde 419 trilyon para varken, nisan ayında vereceğiniz zam
miktarı 45 trilyon lira; bu zam miktarı nasıl yüzde 90 oluyor; yüzde 90 zam verdiğiniz memur 15
inci derecedeki, 250-300 kişi; ama, milletin gözünün içine baka baka yanlış beyanlarda bulunulu
yor.
Buna alışmışsınız, Sayın Başbakan alışmış -zaten, başta o alıştıktan sonra, siz de alışacaksınız
tabiî- yani "yüzde 170 enflasyon, ben olmasaydım daha yükseklere çıkacaktı" diyen bir Başbakan
dan, bir Hükümetten, başka ne beklenir. Bunu bahane olarak, biz olmasaydık enflasyon daha da
yükselecekti diyorsunuz. Bahaneniz bu; ama, millet bunları artık yutmuyor.
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sizin yaptığınızı çekiyoruz!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Ha, hâlâ yaptığımızı çekiyorsunuz değil mi...
Üçbuçuk senedir yaptığınız belli; demin ifade ettim.
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Bir koyup üç alacaktınız!
BAŞKAN - Lütfen... Değerli arkadaşlarım, lütfen...
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Dört seneye yaklaşan bu İktidar döneminizde, bu ülkede
iyi olarak ortaya koyduğunuz gözle görülür bir şey yok ve ülkeyi öyle bir noktaya getirdiniz ki, in-131-
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sanlânmızın, artık bu Hükümetten bir şey bekledikleri yok ve netice olarak, bu Hükümetin,.artık
öyle bir noktaya gelmiş bu haliyle, rejime zararı var; bir an evvel bırakınız da, seçime gidiniz...
MEHMET ÇEBl (Samsun) - Üzülüyorum, bizden mebus seçileceksiniz diye!
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Biz kaçmayız, biz hallederiz.
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ifâde ettiğim gibi, Sen
dikalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle alakalı tasarının gerekçesinde, bunu, biz,
daha iyi değiştirecektik; ama, Anayasadan kaynaklanan bazı şeylerden dolayı, tam manasıyla bu işi
halledemiyoruz, gerekli olan Anayasa değişikliğidir deniliyor.
Ben, yine, buradan Hükümete sesleniyorum; ocak ayından beri bekleyen Anayasa değişikli
ğiyle alakalı, Anayatan Partisinin ortaya koyduğu tezler tekrar tartışılsın; geliniz, evvela kendi ara
nızda anlaşınız ve bu Anayasa değişikliğiyle alakalı çalışmalara bir an evvel başlayınız. Yoksa,
böyle günübirlik kanunlarla bir yere varmanız mümkün değildir. Millet, artık Hükümetten ümidini
kesmiş, ama, Parlamentodan acilen, çok şeyler beklemektedir. Bizler, milletvekilleri olarak bunun
sıkıntısını yaşıyoruz Hükümetten ümidini kesmiş millet, Parlamentonun tüm üyelerine, şu işleri çö
zünüz demektedirler; ama, Hükümetin, icranın nasıl işlediğini, Parlamentonun nasıl, hangi sistem
içitıde görev yaptığını vatandaşımız bilmiyor tabiî; bunun bütün vebalinin Hükümetin olduğunu, bu
işleri Parlamentonun önüne Hükümetin getirmesi gerektiğini bilmiyorlar.
Buradan, şunu da açıklıkla ifade ediyorum; Hükümet, toplumun yararına olan, milletimizin
yararına olan, ülkemizin yararına olan her teklifle önümüze gelsin, biz üçbuçuk senelik dönem içe
risinde, Anamuhalefet Partisi olarak, her iyinin yanında olduğumuzu da gösterdik; ama, sizler bun
lardan anlamıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz; bunu, buradan tekrar ifade ediyorum.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Yoklama isteyerek mi gösteriyorsunuz?
MEHMET ÇEBl (Samsun) - Milletimiz sizin ne kadar doğru olduğunuzu iyi biliyor!
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Efendim, milletimiz neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ga
yet yakından görüyor...
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Evet, görüyor!
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - İktidar milletvekilleri olarak şöyle çıkıp vatandaşın arasına
girin ve inanıyorum ki, ilk seçimlerde sizi sandığa gömecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ertekin.
Sayın milletvekilleri, Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili tasarı
nın bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz edeceğim...
AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki efendim.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Tamam, karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz değil mi;
iyi... Kanun tasarısının lehindesiniz(!) İsteyin bakalım...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gelin, çıkarın...
\
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - İktidar, kanun yapmak için vardır; sağlayın çoğunluğunuzu, çıka
rın.
BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
•''."•
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HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Milletimiz bunlann hepsini görüyor.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Millet bu durumu da görüyor.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sizden evvel, bizden evvel bu millet önemli, bu memleket
önemli; birtakım zevklerinizi tatmin etmenin yolu değil bu.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Muhalefet değilsiniz, İktidarsınız; çözüm getirin.
BAŞKAN - Kabul etmeyenler...Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.27
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.40
BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)
.

.

:

•

_

—

_

@

_

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler KomisyonuRaporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (Devam)
BAŞKAN - 815 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu
nun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelerinin oylanmasında karar yeter
sayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştik.
Şimdi, tekrar oylarınıza arz edeceğim ve karar yetersayısı arayacağım.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu
Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. - 5.5.1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin altıncı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İşveren Vekili: İşveren sayılan gerçek ve tüzelkişiler ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluş
ları adına işletmenin bütününü sek ve idareye yetkili olanlara denilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı ya da uluslararası bir anlaşmadan doğan yü
kümlülük nedeniyle, anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı olmak; medenî hakları, kullanmaya ehil
ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak;
Türkçe okuryazar olmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı
dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksir
li suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak şarttır."
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Balcılar, Refah
Partisi Grubu adına Sayın Kapusuz.
Buyurun Sayın Balcılar.
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 815 sıra sayılı 2821 sayılı Sendikalar Kanunu değiştiren kanun tasarısrüzerinde Grubum
adına söz almış bulunuyorum.
Kanun tasarısı, aslında, sendika üst düzey yöneticilerine tekrar seçilebilme imkânı veren geçi
ci 4 üncü maddenin kaldırılması amacıyla ve sendikaların talepleri üzerine getirilmiştir. Bu düzen
leme yapılırken, 2821 sayılı Kanunda bazı tadilatlar da beraberinde getirilmiştir. Aslında, 2821 sa
yılı Kanunun tümü üzerinde çok daha detaylı değişiklikler yapılması gerekir.
İlgili maddede, sanki emeğin serbest dolaşımı düzenlenmiş gibi, Avrupa Topluluğuna tam üye
olunmuş gibi, yabancıların da Türkiye'de sendika kurabilme imkânları bu kanuna derç edilmiştir.
Prensipte, şu anda, böyle bir değişikliğe gerek olmamasına rağmen, Avrupa Topluluğuna tam üye
lik açısından ileriye dönük faydası olabilir düşüncesiyle bu kısmına itiraz etmiyoruz.
Yalnız sendika kurucularında aranması gereken şartlardan bir kısmı kanundan çıkarılmıştır.
Mevcut meri kanundan çıkarılan kısmı çok kısa olarak okuyorum: "Türk Ceza Kanununun ikinci
kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suç
larından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı, halkı sınıf, ırk,
din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından
veya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı ey
lemlerle, aynı kanunun 537 nci maddesinin, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraların
da yazılı eylemleri, siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamak" ifadeleri, meri ka
nundan çıkarılarak bu düzenleme getirilmiştir ve getirilirken de, ILO sözleşmelerinde bununla il
gili hükümler var, eğer biz bunları çıkarmazsak, ileride Avrupa Topluluğuna tam üyelikte ve ILO
aplikasyon komitesine alınmada bazı sıkıntılar olur gibi gerekçeler vardır. ILO ile ilgili sözleşme
lerde böyle bir sıkıntı doğmayacağını net bir şekilde burada ifade etmek isterim.
Ayrıca, derneklerle ilgili, siyasî partilerle ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rıyla ilgili kanunlarda, kurucu olabilmek konusunda yine aynı paralel hükümler halen devam et
mektedir.
Sendika kuruculuğu fevkalade önemli bir görevdir ve bu kurucu arkadaşlarımızda, bir derne
ği kurmak için talepte bulunan kurucuda aranan kıstasların daha fazlasının aranması gerekmekte
dir.
Bu ilgili maddelerin ne olduğuyla ilgili olarak birkaç cümle söyleyeyim: Mesela, 312 nci mad-.
deye göre, halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça
tahrik eden kimse, eğer, bu suçtan dolayı ceza yemiş ise, zaman içerisinde, bu arkadaşımız dernek
kurucusu olamayacak; fakat, yapılmak istenilen değişiklikle, sendika, konfederasyon kurucusu ola
bileceği gibi bir af getirilmektedir.
Komisyonda bir önerge verdik. Önergemiz 6'ya karşı 7 oyla kabul edildi; fakat, itirazımız üze
rine, Sayın Başkan ikinci bir oylama yaptı. Kabine değişikliklerinin yapıldığı bu dönemde, maale
sef, iktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarımız, ikinci oylamada müstenkif kalarak, bu
maddenin çıkmasına imkân sağladılar; burada, tekrar, Yüce Meclisin ıttılaına sunuyorum,
Yani, Gaziosmanpaşa olaylarına sebebiyet veren bir arkadaşımız suçlu, ceza yiyecek; daha
sonra, tekrar, bu arkadaşımız, ileriki tarihlerde, hapisten çıktıktan sonra, diyecek ki "ben, sendika
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kurucusu olmak istiyorum" ve oradaki ideolojisini, fikriyatını kurduğu sendikada devam ettirebile
cek. Normal vatandaşlara uygulanan bu cezaî hükmün, sendika kurucularında da tam olarak aran
masında fayda vardır veya terörist mahiyette bir harekete girmiş olan, devleti bölmeye yönelik bir
suçtan dolayı ceza yemiş bir arkadaş, cezasını çektikten, hapiste yatıp çıktıktan sonra bir sendika
kurmaya kalkabilecek ve kurduğu sendikayla ideolojisini devam ettirme imkânına sahip olacaktır.
Kanun tasarısının ileriki maddelerinde, 11 inci maddesinde, meri kanunun 58 inci maddesin
deki sendikaların kapatılmasıyla ilgili düzenlemede, bu dediğim ilgili maddeler, yuvarlak ifadeler
le aynen konulmuştur. En azından bunun kanuna konulmasında devletin bekası açısından büyük
faydalar vardır. Detayını, zamanınızı almamak için okumuyorum. Bir önerge verdim; önergem de
bu mahiyettedir. Önergeme destek verirseniz, teşekkür ederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balcılar.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; görüşmekte olduğumuz 815 sıra sayılı Sendikalar Kanunuyla ilgili değişiklik tasarısı üze
rinde, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Öncelikle, birkaç hususu
vurguladıktan sonra, maddeyle ilgili görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım.
Dikkat edilecek olursa, bugünkü İktidar, Sendikalar Kanununda 1983 -iki defa olmak üzere1988 ve 1989 yıllarında yapılan değişikliklerden bahsederek, başından beri antidemokratik bir
Anayasadan bahsederek, sendikalarla ilgili antidemokratik bütün haklardan sürekli konuşarak, bu
günlere kadar geldi; ama, dikkatlerinizi çekiyorum, özellikle buna duyarlı olan kesimleri ve kitle
leri bir konuda uyarmak istiyorum; şimdiye kadar sizler üzerinde hesap yapan bu siyasî partiler,
maalesef, bugüne kadar bir tek ciddî değişiklik getirmemişlerdir. Şu anda, alelacele getirmiş olduk
ları değişiklik tasarısı ise, maalesef, kanaatim odur ki, bu kitleleri ilgilendiren bir tasarı değildir.
Dikkat edecek olursanız, burada, birtakım maddelerle ilgili olmak kaydı şartıyla, ne yapılmak
tadır; bazı maddelerin değiştirilmesi, bazı hükümlerin kaldırılması, bir ek madde eklenmesi şeklin
de tasarı getirilmiştir. Komisyon Başkanına ve Komisyon yetkililerine -bütün komisyonlara oldu
ğu gibi- özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, milletvekilleri adına bir uyarıda bulunmak
istiyorum. Bu tasarı, alelacele, Türkiye'nin gündemine, özellikle, Bakanlar Kurulu uzun müddet
toplanmayan, toparlanmamış olan bir İktidarın, alelacele ilk gündem maddesi olması ibretamizdir.
Bunun, sebeplerini çok fazla irdelemek istemiyorum; ancak, sebeplerden bir tanesi, ilk defa topar
lanmış, bir araya getirilebilmiş -artık sayısını siz bilirsiniz; artık 49, 50, 51 münakaşaları çok uza
dı da; fazla girmek istemiyorum- sayısı belirsiz olan bir Hükümet, sadece sendikaların birtakım acil
sıkıntılarının baskısı sonucu bir tasarıyı gündeme getiriyor. İki milletvekilinin kendi arkadaşlarıy
la birlikte hazırladığı, yine sendikaların temel ihtiyaçlarından doğan -Anayasa değişikliğine belki
gücü yetmeyecek- düzenlenmesini istediği iki teklif daha var; bir tanesi Sayın Emin Kul'a, bir ta
nesi de arkadaşlarımla bize ait bir tekliftir.
Bu teklifle ilgili o günkü komisyon toplantısında, sadece parmak sayısına güvenerek, parmak
ların kaldırılıp indirilmesi yeterli kabul edilerek, maalesef-bulunan arkadaşlarımız ki- bize bilgi
ulaştırılmamıştır. Görüşülecek tasarı ve tekliflerle ilgili olarak, bir milletvekiline iki saat öncesi ha
ber gidebilirse, o saatte milletvekilinin orada olup olmaması çok ciddî bir meseledir. Onun için içinde bulunan arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar- tekliflerin hiçbir tanesi gündemde yer almamış,
değerlendirilmeye bile alınmamıştır. Sadece, alelacele ne yapılmıştır; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemine getirilmiştir. Bunu, özellikle kamuoyunun bilgilerine arz etmekte fayda görüyo
rum; bu, birinci sebeptir.
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İkinci bir sebep daha var: Hepimizin bildiği gibi, son gelişen Gümrük Birliği olaylarıyla ilgi
li, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi kendiliğinden oluşturulmak istenmektedir; bu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin şahsına uygun düşmemektedir. Daha ağır ifadeler kullanmak istemi
yorum; ancak, bu şekliyle basında yer alan birçok karikatürden bir tanesini arz ediyorum: Üzerin
de mevzuat yüklü ve Gümrük Birliğine ait bir araba, getiriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
önüne bir yığın mevzuat yıkıyor ve bu yıkılan mevzuatlar arasında gördüğümüz şeylerden bir ta
nesi de nedir; İşte bu Sendikalar, Kanunuyla alakalı, teklif edilen, tavsiye edilen bir değişikliktir;
. ancak, bu değişiklik, maalesef onları da tatmin edebilecek bir değişiklik konumunda olmamıştır.
Bu teklifler, 1994 yılında yapılmış olmasına rağmen, bugün, alelacele, niçin gündemde yer aldı;
herhalde, hepimiz tarafından ibretamiz bir şekilde hissedilmektedir.
Bir hükümetin iktidar olmasının temel şartı ne yapmaktır; öncelikle, kanunları çıkartabilecek
dirayeti orta yere koymaktır; ama, bunu, maalesef, bugünkü İktidarda göremiyoruz; göremediğimi
zin ispatı da işte orta yerdedir.
Bu kısa bilgilerden sonra, meseleye şöyle yaklaşmak istiyorum: Gümrük Birliğiyle ilgili, 1996
yılı ocağında, güya bir mutabakat sağlanacak -ki, bunun sağlanmayacağının göstergeleri, bugün,
Batılılar tarafından, âdeta, bir "aba altından sopa göstermek" şeklinde- "görüyorsunuz, sizi bölmek
isteyen, size hücum eden teröristler karşısında siz, memleketinizi, insanınızı korumak isterseniz, o
koruma halinde, biz, size, bazı alanlarda yetki vermeyiz. Ne yaparız; gerekirse, sizi, Gümrük Bir
liğine almayız, bunu tehlikeye sokarsınız" gibi birtakım iddialar karşısında bu yüce devleti, bu mil
leti ve bu Parlamentoyu acze düşürmeye hakkınız yoktur. Dolayısıyla, bu gerekçeye, bugünden
kendinizi hazırlayabilmek, bugünden kendinizi yann için o konuma taşıyabilmek için, burada bir
değişiklik getiriyorsunuz.
Biraz önceki sözcü arkadaşımın görüşlerine olduğu gibi katılıyorum; ilgili kanun daha önceki
şekliyle bundan çok daha önemlidir; bunun değişikliğinin yapılması, hangi noktadan geldiği husu
sunda, özellikle, Komisyondan ve Hükümetten açıklama istiyoruz. Burada deniliyor ki "Sendika
kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı ya da uluslararası bir anlaşmadan doğan yükümlülük ne
deniyle, anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı olmak." Dikkat buyurun, siz, bugünden, yarın için ha
zırlık manasına gelen bu hususu buraya eklemekle, Amerikan vatandaşı bir insanın sendika kurma
sı gibi bir hakkı verme noktasına geliyorsunuz; şurada çıkarılan, ifade edilen, aynen budur.
O halde, aşağıda, ilgili maddede, yani, 5 inci maddede sıralanan, Türk Ceza Kanunundaki.dik
kat çeken birtakım konular, hem Sendikalar Kanunu hem Dernekler Kanunu hem de Siyasî Parti:
ler Kanunu açısından uygun görülmüyor olmasına rağmen, siz, nasıl oluyor da, bir değişiklikle,
sendika gibi çok önemli bir müesseseye, hukuken suç işlemiş, ülke menfaatlarının aleyhine birta
kım faaliyetlerde bulunmuş, bunun yükümlülükleri kendi üzerinde tescil edilmiş olan bir insana ve
yahut da bir kimseye, sendika kurma yetkisini, hakkını yerebiliyorsunuz; bu, katî surette doğru ka
bul etmediğimiz bir uygulamadır. Dolayısıyla, bu konunun, mutlaka, acilen, bu madde görüşülür
ken gözden geçirilmesini ve bu konuda verilmiş olan önergelere duyarlılık gösterilmesi gerektiği
ni huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
Sonra, siz, yarının ne olacağını bugünden bilmediğiniz halde, yarın, Avrupa Birliğine, Güm
rük Birliğine gireceğinizi kabul edecek olsanız bile, istediğiniz takdirde, o zaman bile bunu ilave
etmeniz mümkündür. Biz, şu anda "Türkiye Büyük Millet Meclisini, böyle bir sorumlulukla, baş
kalarının talimatıyla yasa çıkaran bir müessese konumuna getirmeyin" dediğimizde, siz, bu sözü
müzden âdeta rahatsız oluyorsunuz; bu, doğru değildir. Şayet, bu gerekiyorsa, zamanı ve zemini
içerisinde ne yapılabilir ve yerine getirilebilir; ancak, bugünden, güya kendinizi onlara göre hazır
lama konusundaki tavrınızı katî surette tasvip etmiyoruz. .
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Sonra, sadece, sendikalarla ilgili yapılacak değişikliklerin, sizin alelacele getirdiğiniz madde
lerden ibaret olduğunu mu kabul ediyorsunuz... Sendikalar Kanununda, ihtiyaç duyulan birçok de
ğişiklik konusu vardır. Bakınız -güncel olması hasebiyle- Et ve Balık Kurumunu, siz, Hak-İş'e dev
retmiş olsaydınız, bugünkü Sendikalar Kanununa göre hangi işlemi yapacaktınız; orta yerde huku
kî bir boşlukla karşı karşıya kalacaktınız. Diyelim ki, siz, Et ve Balık Kurumunu, güya, kendinize
göre bir ifade tarzı bularak, kamu vicdanını ilgilendiriyor, kamu vicdanını rahatsız ediyor gerekçe
siyle iptal ettiğiniz anlaşmadan hareketle, ileride, bir de Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının sa
tışıyla ilgili uygulamalar söz konusu olacak. Bir konfederasyon...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN—Toparlayın efendim.
SALÎH KAPUSUZ (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan.
...yine, bu hususta, işlerin fiilen organizatörü konumunda. Ne yapacaksınız, bu sendikanın KİT
sahibi olma konusu nasıl halledilecek; bu, yasada yok; ama, biz size yardımcı olabilmek için, 1994
yılında kanun teklifini bu noktada hazırladık. Anayasal değişiklik yapılmamak kaydıyla, o teklif,
şayet bugün bu tasarıya girmiş olsaydı, o teklif de görüşülmüş olsaydı, böyle bir sıkıntıyla, yarın,
karşı karşıya kalmayacaktınız.
Yine, Sayın Bakanımız, biraz önce "devlet mallarının haczedilmesi konusu elbette doğru de
ğildir; bu, devleti zedeler" dediler. Biz katılıyoruz, çok doğru söylüyorlar; ancak, bir hususu, özel
likle sizlere hatırlatmak istiyorum: Özelleştirme Kanunu çıkarılırken, aynı iddianızı, biz, bu kürsü
den ifade ettik Sayın Bakanım; o zaman niçin duyarsız kaldınız?!. Etmeyin, yapmayın; bu müesse
seleri, sıradan bir sade vatandaşa haczetme imkânı verirseniz, bu müesseseler talan edilir, hiçbir za
man bu müesseselerin fiilî hayatiyetini devam ettirme şansları ellerinde bulunmaz dedik; ama, siz,
o zaman, âdeta "iktidar istediğini yapar, yeterli sayımız vardır" mantığından hareketle, ne yaptınız;
parmaklarınızla bu işi reddettiniz; ama, daha sonra, siz de bizim bu hatırlatmalarımızdan -âdeta, ba
şınız duvara çarptıktan sonra- uyandınız, bunu düzeltme lüzumunu hissettiniz ve düzelttiniz. Aynı
şekilde, belediyelerle ilgili uyarımıza da dikkat etmediniz.
Bizim, size, hatırlatmak istediğimiz, sonuç olarak, şudur: Elbette, biz, Refah Partisi olarak,
Sendikalar Kanununda ve bütün mevzuatta gerekli düzeltmenin, hayırlı çalışmaların yanındayız ve
destekçisiyiz. Bu tasanda da güzel şeyler var; destekliyoruz, aciliyetine mebni, bizler de, muhale
fet etmek yerine, birtakım düzeltmeleri, eğer kabul ederseniz, maddeler görüşülürken, mutabakat
yoluyla, düzelterek geçirelim istiyoruz; ancak, istirhamımız odur ki, Sayın Başbakan Yardımcısı
teşrif ettikleri için, görevlerinde başarılar dilerken, son bir hatırlatmayla sözümü bitirmek istiyo
rum: Lütfen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini, bir hafta öncesinden, Meclise ikram
edin, lütfedin... Bugün bu kanun, yarın onu çek öbür kanun, öbür gün bir başka kanun... Bunlarla
Meclisteki verimi düşürmeyin. Yapılacak çalışmaların, daha faydalı katkılarla ileriye doğru götü
rülmesi açısından, ne yapmak mecburiyetindeyiz; meselelerimize, hep birlikte sahip olmak mecbu
riyetindeyiz.
Onun için, birtakım faydalı hususları ihtiva eden bu tasarıya destek verdiğimizi ifade ediyor,
değişiklik önerimize yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın Kapusuz, bitiriş cümlenizdeki bir kelimenize katılmadığımı Başkan olarak ifade ediyo
rum. Hükümetler, hiçbir zaman, Meclise lütfetmezler; Meclisler, hep^ hükümetin üzerinde organ
lardır; esas hâkimiyet oradadır. Bunu, zabıtlarda düzeltiyorum efendim,
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum... Herhalde, ilgililer on
dan bir mana çıkarmışlardır.
BAŞKAN - Ben, çıkarıp çıkarmayacaklarını bilemem. Bu Meclise, bu sırada ben riyaset edi
yorum ve bu kelimenizi kabul etmiyorum; onu düzeltiyorum. Bu Meclis kurulduğundan beri, hü
kümetler, bu Meclise bir lütufta bulunamazlar; öyle bir hakları da yok, cesaretleri de yok; bir kere
daha altını çiziyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
İki önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme alacağım.
Önergeleri okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 815 sıra sayılı, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının 2 nci maddesiyle önerilen, anılan kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasındaki değişiklik önerisi yerine, yürürlükteki 5 inci maddesinin birinci fıkrasında,
"...ayrıca Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 70,71,72,73,74,75,76,77 ve 79 un
cu maddelerine göre toplam altı ay ve daha fazla veyahut da 68 inci maddesine göre hüküm giy
memiş olmak şarttır" hükmünün çıkarılarak, meri şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Mustafa Balcılar

Halil İbrahim Özsoy

Eskişehir

Afyon

Salih Ergün
İstanbul

Emin Kul

NevşatÖzer

İstanbul

Muğla

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 815 sıra sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 2821 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ya da uluslararası bir anlaşmadan doğan yükümlülük
nedeniyle anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı" ibaresinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.
Abdüllatif Şener

Ahmet Remzi Hatip

Cevat Ayhan

Sivas

Konya

Sakarya

/

Ali Oğuz

Musa Demirci

İstanbul

Sivas

BAŞKAN - Birinci önergeyi tekrar okutup, işleme koyacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 815 sıra sayılı, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının 2 nci maddesiyle önerilen, anılan kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasındaki değişiklik önerisi yerine, yürürlükteki 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
"...ayrıca, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 70,71,72,73,74,75,76,77 ve 79 un
cu maddelerine göre, toplam altı ay ve daha fazla veya 68 inci maddesine göre hüküm giymemiş
olmak şarttır" hükmünün çıkarılarak, meri şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz.
Mustafa Balcılar
Eskişehir
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Ekseriyetimiz yok efendim; katılmıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Katıl
mıyoruz efendim; şu gerekçeyle: Aslında, Sayın Balcılar, daha önceki fıkrada var olan ve sendika
kurucusu olmayı engelleyen hükümlerin arındırıldığı noktasından kalkarak, bunların yeniden inşa
mı istiyor; yani "eski düzenlemede şunlar şunlar sendika kurucusu olamazlardı; şimdi, siz, bunları
kaldırmışsınız; hayır, bunları yapanlar, tekrar sendika kurucusu olamasın" diyor, buradan hareket
ederek. Oysa, bizim yaptığımız düzenlemenin, bundan hiçbir farkı yok; sadece, bu suçlar tek tek
sayılacağı yerde, bunun yerine, toplu bir tanım getiriliyor. Eğer, o şahıs, herhangi bir biçimde, bir
gün dahi ağır hapis cezası alırsa sendika kurucusu olamıyor; herhangi bir biçimde, toplam bir yılı
aşkın ceza alırsa, gene sendika kurucusu olamıyor. Bu iki hüküm, arkadaşımızın muhafaza edilme
sini istediği suçların hepsini karşılıyor; ama, bir sendika yasasında, bunların tek tek sayılması hoş
bir görünüm, güzel bir görünüm vermediği için, daha teknik bir düzenlemeyle "şu kadar hapis ce
zası" ya da " şu kadar ağır hapis cezası alanlar" demek suretiyle, aynı ihtiyacı karşılıyoruz.
Dolayısıyla, katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Önerge sahibi olarak, önergenizi izah etmek üzere, buyurun Sayın Balcılar.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; madde üzerinde yap
tığım konuşmada gerekçelerimi izah ettim. Yalnız, Sayın Bakan, burada, eksik bir ifade kullanıyor.
Maddenin "meri kanunun, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında" diye başlayan
bölümüne kadar olan kısmı, meri kanundan aynen alınmıştır; yani, çıkarılan, 312, 536 ve 537 nci
maddelerle ilgili bir ilave düzenleme söz konusu değildir.
İsterseniz, buradan, kanun tasarısındaki ve meri kanundaki ifadeleri aynen okuyayım. Sayın
Bakan "Hayır" diyorsa okuyacağım; lütfen incelesinler.
Dolayısıyla, zamanında -kalan kısım dışında- "Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birin
ci Babında" diye başlayan kısım hangi gerekçeyle konulmuşsa, aynı gerekçeyle bu suçlar da konul
malı ve şu anda, Dernekler Kanununda, Siyasî Partiler Kanununda, kamu kurumu niteliğinde mes
lek kuruluşlarının kuruluş kanunlarında, kurucularda aranan vasıflar, sendika kurucularında da
mutlaka aranmalıdır.
Tekrar ifade ediyorum. Burada, Gaziosmanpaşa olaylarını yaratan provokatör yakalandı, hap
se girdi, çıktı; bu adara kurucu olacak, oradaki ideolojisini, sendika kuruculuğunda da tekrar orta
ya koyabilme tehlikesi var. O kanun yürürlükteyse ve bu tehlike eğer, derneklerde görülüyorsa, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görülüyorsa, burada da, sendika kurucularında da
aynı tehlike söz konusudur.
ILO'yla, sözleşmeler açısından hiçbir sıkıntı ve mahzur söz konusu değildir. Yine, madde üze
rinde yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi, bir terörist yakalanıyor -PKK'lı, devleti bölmeye
yönelik harekette bulunan birisi- ceza yiyor, hapisten çıkıyor, gelip sendika kurucusu olabiliyor;
ideolojisini, orada da devam ettirme ihtimali söz konusudur. Böyle bir kişiyi, derneklerde, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, siyasî partilerin kuruluşunda mahzurlu kişi olarak gö
rüyorsak, sendikaların kuruluşunda da aynı mahzur devam etmektedir.
Önergemin kabulü konusunda, destek verirseniz teşekkür ederim; saygılarımı sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balcılar.
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Sayın Komisyon, önergeye, yeterli çoğunlukları olmadığı için katılamadıklarım, Sayın Hükü
met katılmadıklarını ifade ettiler.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
tkinci önergeyi okutuyorum:

.

- •

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve Arkadaşlarının Önergesi:
2821 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ya da uluslararası bir an
laşmadan doğan yükümlülük nedeniyle anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı" ibaresinin tasandan
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Ekseriyetimiz yok efendim; katılamıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Katıl
mıyoruz efendim.
BAŞKAN - Efendim, bir şeyi ifade etmek istiyorum: Birinci önerge kabul edildikten sonra,
bu önergenizde hâlâ ısrar ediyor musunuz?
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Mahiyetleri aynı mı, bunları kapsayan bir niteliği var mı?
BAŞKAN-Bana göre öyle.
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Farklı... Farklı...
BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz, buyurun.
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu, kanun
tasarısının 2 nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz bir önerge sebebiyle huzurunuzdayım.
Tabiî ki, müzakeratm başından beri, mümkün olduğu kadar bir anlaşmayla, konsensüs dediği
miz bir mutabakatla bu görüşmelerin yürütülmesinin çok faydalar temin edeceğini, arkadaşlanmız
sık sık dile getirdiler.
Özellikle, tasarının genel gerekçesindeki çağdaş sendikal haklann önünde bulunan engellerin
kaldmlması, uluslararası anlaşmalara uygun bir şekle getirilmesi, Anayasaya uygun hale getirilme
si hususunda gerek arkadaşlarımızın gerek komisyonumuzun gerek Bakanın bu konuda vermiş ol
dukları izahat muvacehesinde, bir iyileştirme gayreti olduğu muhakkak, değerli arkadaşlarım. O se
beple, Grubumuz adına yapılan konuşmalarda, bu tasanya destek verdiğimiz hususu da açık bir şe
kilde, huzurlannızda ifade edildi.
Ben, şunu ifade etmek istiyorum ki, bu müzakerelerde elimizden geldiği kadar, bütün gayreti
mizle iyilikler, güzellikler ve bütün Meclisin ittifak edeceği hususlar gelsin ve bunlar üzerinde bir
mutabakat hâsıl olsun ve bunlar çıkarılsın. Eskilerin deyimiyle, efradını cami ağyarını mâni olsun
hususunda büyük gayretler sarf ediyoruz; burada da öyle.
2 nci madde hususunda arkadaşlarımız görüşlerini ifade ederken, neredeyse, bir mutabakat ha
linde, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanların, böyle tadadî bir mahiyette değil de, Hükü
met teklifinde ve özellikle Komisyonda bazı değişiklikleri içermesi sebebiyle, sadece bir cümleyle
ifade edilmesinin uygun olacağı ve tek tek tadat edilen hususların ise bir haşiv olacağı hususunu
ifade ettikten sonra, diyorum ki, Türk vatandaşlarına tanınmış olan hakların yabancılara verilmesi
hususunda fevkalade mahzurlar vardır. "Bunu sadece Türkî Cumhuriyetlere tanıyoruz" şeklindeki
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bir söz, bence bu işi halletmez. Bu, sadece Gümrük Birliği Antlaşması muvacehesinde, mevzuatı
mızın Avrüpaya uydurulması veya Gümrük Birliğinde bize taraf plan ülkelerin mevzuatına uydu
rulması gayretinden ileri gelmektedir.Burada, Türk vatandaşı olmayan bir kimsenin sendika kurması, sendikal faaliyetlerin içerisin
de faaliyet göstermesi fevkalade mahzurlu- Bir mütekabiliyet esası da tasanda zikredilmediğine gö
re, bu mahzuru bertaraf edecek şekilde verdiğimiz önergenin kabul edilmesinin, bu meseleyi, mahzurlann bir kısmını bertaraf edeceğini ifade ediyorum ve hiç olmazsa, bundan sonra getireceğimiz
kanunlarda, Meclisin mutabakatını temin etmek lazım. Üzerinde defaatla değişiklik yapılmış olan
bir kanunun, bugün getirilmesi, böyle, alelacele, sel önünden kütük kapar gibi geçirilmesi fevkala
de mahzurlu; çünkü, şu genel gerekçede de ifade edildiği gibi, 2821 sayılı Kanundan sonra yapılan
dört değişiklik yetmemiş, beşinci değişikliği getirmişiz; bundan sonra, Allah bilir daha kaç tane de
ğişiklik getireceğiz... Halbuki, bunlan yaparken, Mecliste, diğer partilerin de görüşlerini alarak, ra
hat bir zaman ve zemin içerisinde bunlan yapmamız fevkalade hayırlı olur diye ifade ediyorum;
çünkü, memleketimizin çok büyük dertleri var. Şu anda, bu kadar işsizlik, bu kadar açlık, bu kadar
sefalet varken, gerek genel sağlık sigortası gerek işsizlik sigortası gibi acil kanunlarımız beklerken,
vergi mevzuatında bir değişikliği müzakere ederken, birdenbire, böyle bir tasarının önümüze gel
mesini ve hazırlıksız bir şekilde, Meclisi ille de çalıştırırız diye zorlamanın fevkalade yanlış oldu
ğunu ifade ediyorum değerli arkadaşlarım.
"Biz çoğunluğumuza güvenir, bu işleri hallederiz" derseniz, bunda yanlış yapmış olursunuz.
Halbuki, biz istiyoruz ki, şurada yapılan işlerde, hiç olmazsa bir mutabakat hâsıl olsun ve Yüce
Meclis bu hususta bütün imkânlarını kullansın; arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapsınlar, gerek
tümü üzerinde gerek maddeler üzerinde mahzurlar bertaraf edilsin, faydalı olan şeyler tekrar kanu
nun içerisine çekilsin, rahat bir ortam içerisinde bu işin müzakeresi yapılsın diye arzumuz varken,
böyle, zorlayarak hem de kırıcı bir şekilde ...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edecek misiniz Ali Bey?

,

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
ALÎ OĞUZ (Devamla) - ...bu işi, çoğunluğumuza güvenerek, biz hallederiz havası içerisinde
yapmanın, fevkalade mahzurlu olacağını ifade ediyor ve bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı
arz ediyorum efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, biraz önce, riyaset eden Başkan olarak, hem Komisyonu hem Hüküme
ti hem de önerge sahiplerini ikaz ettim. Çalışma eski Bakanı olmam hasabiyle, biraz faydası olu
yor herhalde. Birinci önergeyi kabul ettiğiniz zaman, Kanunun esasında zaten ikinci önergedeki o
ibare yok ; onun için, onu işleme almamız bile yanlıştır; ama, bir şüphe olmasın, Genel Kurulda bir
şüphe hâsıl olmasın diye yine de müzakere ettirdim. Bu gerekçeyle oylama yapmayacağım; bu
önergeyi de işleme almıyorum.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Maksat hâsıl olmuştur; onun için, geri çekiyoruz.
BAŞKAN - Siz de geri alıyorsunuz zaten...
Teşekkür ederim.
HASAN ÇAKIR (Antalya) - Böyle tecrübeli başkanlar olduğu zaman böyle olur işte...
-
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BAŞKAN - İltifatınıza teşekkür ederim Sayın Çakır.
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü
aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üye
ler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hü
kümlere göre seçilir. Seçimlere üç işgünü içinde yapılacak itiraz mahallî iş mahkemesince üç işgü
nü içinde kesin olarak karara bağlanır. Şube genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüzelliden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir."
BAŞKAN - Bir dakika... Sayın kâtip okurken "üç işgünü içinde kesin olarak karara bağlanır"
gibi bir ifade kullandılar. Benim önümdeki metinde "kesin olarak" ifadesi yok.
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUN BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Var efendim.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - "Kesin olarak..." Var Başkanım...
BAŞKAN - Efendim, benim önümdeki metinde yok da, onun için soruyorum komisyona.
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUN BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) "Kesin olarak" var efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim;, tamam.
Madde hakkında söz talebi?..Yok.
Önerge var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 815 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesinde, 2821 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili değişiklik düzenlemesinde yer verilen hükümlerde yer
alan "seçimlere üç işgünü içerisinde yapılacak itiraz, mahallî iş mahkemesince üç işgünü içerisin
de kesin olarak karara bağlanır" cümlesinin çıkarılarak maddenin kabulünü arz ve teklif ederiz.
Emin Kul
İstanbul
Refik Arslan
Kastamonu

Yusuf Pamuk
İstanbul

Halit Dumankaya
İstanbul
Mustafa Balcılar
Eskişehir

BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Ekseriyetimiz yok; katılamıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Katıl
mıyoruz efendim.
BAŞKAN - Sayın Komisyonun ekseriyeti yok; Sayın Hükümet katılmıyor.
Sayın Kul, önerge sahibi olarak; buyurun.
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EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümet tasarısında, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun
10 uncu maddesinde yapılan temel değişiklik, sadece, sendikaların şube genel kuruluna seçilecek
ve genel kurullarına seçilecek delegelerin seçimlerinden sonra, bu seçimlere itirazın üç gün içinde
yapılmasına ve bu itirazın da iş mahkemelerince, kesin olarak karara bağlanmasına ait bulunmak
tadır. Bu konuda Yüce Meclisi aydınlatmak için görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Önce, şunu, kesinlikle ifade etmek istiyorum ki, ülkemizde, sendikaların gerek şube delege se
çimleri gerek şube kongreleri, gerek genel merkez delege seçimleri -yani, şube kongrelerinde ya
pılan delege seçimleri- gerekse genel merkez kongreleri -büyük bir çoğunluğuyla- en demokratik
şekilde ve pürüzsüz yapılan kongrelerdir. Dolayısıyla, esasen, burada mevcut yasada bir yargı de
netimi söz konusudur; yani, sendikaların şube kongereleri hâkim nezaretinde yapılır, seçimler hâ
kim nezaretinde cereyan eder ve seçim tutanaklarını hâkim nezaretindeki resmî görevliler tanzim
ederek teslim eder ve resmî makamlara ve sendikaya bildirir. Dolayısıyla, şube kongresinde, esa
sen, mevcut yasamıza göre, yargı denetimi vardır.
Şimdi, genel merkez kongresine seçilecek delegeler de şube kongresinden seçildiği için, bura
da da yargı denetimi mevcuttur; ama, çoğu zaman Yüce Meclisin manevî şahsiyetini ve ondan da
ha çok Meclisi teşekkül ettiren muhterem milletvekillerini -kavram olarak kendilerini müşahhas ol
masa bile, somut olarak göstermese bile, mücerret olarak- ülkemizin içinde yaşayan bazı gruplar,
bazı çevreler ve sorumsuz şekilde, Türk basını, maalesef, nasıl acımasızca ve haksız eleştirilere ta
bi tutuyorsa, ülkede birkısım çevreler de, birkısım fesat odakları da, sendikaların kongrelerine yö
nelik, âdeta, yargı denetimi yokmuş gibi bir hava yaratarak, bir hava körükleyerek, bu konuda hü
küm tesis edilmesini istiyorlar. Zannederim, muhterem Bakanlık ve Hükümet bu tesir altında kal
mış; Komisyondaki görüşmelerde de bu tesir altında kalındığını, ifadelerinden anladık. "Yargı de
netimi mutlaka delege seçiminde de yapılmalıdır" diye ısrar ettiler; fakat, tekrar arz edeyim: Şube
ler, kongrelerini yargı denetimi içinde yapıyorlar; sendika genel merkez kongreleri, yargı denetimi
içinde yapılıyor; şube kongrelerine delege seçimi, binlerce işyerinde yapılıyor. Örneğin, Yol-İş
Sendikasının 800 işyeri var; 800 işyerinde delege seçimi yapılıyor. Bunların, yargı denetimine ta
bi tutulması gibi bir sonuç ortaya getirdiğimizde, sendikaların, işlevlerini yapamayacak, hayatî gö
revlerini yapamayacak hale getirilmesi, bazı odaklarca her an ve her zaman mümkün kılınabilir ve
her ne kadar "üç gün içinde" tabiriyle bir sınırlama getirilmiş olsa bile, mevcut yasamızda dahi ko
nulan bu yargılama sürelerinin, çoğu kez 4-5 kat aşıldığı, hatta Çalışma Bakanlığının bazı bildirim
leri ve tespitleri için konulan sürelerin bile 4-5 kat aşıldığı dikkate alınırsa ve burada yapılacak iti—
ralzların ve özellikle birkısım mahallerdeki çeşitli tertiplerin ve yapılacak baskıların birtakım karar
ları etkileyebileceği ve dolayısıyla, sendikaların çalışamaz hale getirilebileceği, mutlaka, Yüce
Meclisçe göz önünde tutulmalıdır.
Esasen, şube genel kurullarının sonuçlarına; yani, gerek o şubenin seçilen delegelerle oluşan
genel kurulunun yapısına ve delege seçimlerine gerekse oişube kongresinde alınacak her türlü ka
rara ve yapılacak seçimin sonuçlarına itiraz etme, iptal davası açma hakkı, her delegenin ve hatta
her sendika üyesinin, mevcuttur. Şube kongrelerinin iptali, burada alınan kararların iptali...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Tamamlayın efendim; buyurun
EMÎN KUL (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım.
... teşekkülünün yanlış olduğuna dair açılacak iptal davalarının mümkün olması karşısında, ar
tık yeni bir engeli çeşitli karışıklıklara materyal olacak bir engeli getirip de delege seçimlerinde uy-144-
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gulamaya kalktığımız anda, sendikaların faaliyetleri muattal hale gelebilecektir. Şube kongreleri
nin iptali halinde, şube yönetimi, yeniden seçim yapılıncaya kadar o şubeyi yönetebiliyor, veyahut
merkez sendika yöneticileri, o şubenin hayatiyetini ve faaliyetini devam ettirebiliyor; ama, delege
seçimlerinde, bu gibi müdahaleler sonucunda doğacak olaylar, şubelerin faaliyetlerini de, genel
merkezin faaliyetlerini de etkileyebilecektir; hatta kötü niyetli işverenlerin her delege seçimine iti
raz etmesi ve dava açtırması sözkonusu olabilecektir. Dolayısıyla, bu kadar yaygın ve geniş alan
da yapılacak bir seçimin, sendika tüzüklerinde yazılı olduğu şekilde yapılması, bu şekilde itiraza
tabi tutulmasından çok daha iyidir.
Örneğin -gemi adamlarıyla ilgili olarak söyleyeyim- bir delege seçimi Amerika'da bir gemide
yapılırken, yahut Avrupa'da bir limanda yapılırken, nasıl itiraz edilecektir, nasıl üç gün içinde ka
rara bağlanacaktır? Ama, oradan seçilen delegelerin şube kongresindeki tavırları veya yanlış yapı
lan bir seçimin iptali, şube kongresine açılacak iptal davasıyla her zaman mümkün olabilecektir.
Buna göre, dağ başındaki işyerlerinde, onbinlerce işyerinde yapılacak delege seçimine böyle
bir kayıt getirmek, sendikaların işlevini durdurabilir mahiyettedir ve 87 sayılı ILO Sözleşmesine
de, yani sendikaların tüzüklerini serbestçe yapabilmeleri, iç faaliyetlerini serbestçe yürütebilmeleri ilkelerine de aykırıdır. Delege seçimleriyle ilgili olarak bu yolda kötü niyetli insanlar varsa, za
ten o sendikalar, öninde sonunda, cezalanın, yaptıkları işlemlerle işçinin güvenini kaybederek bu
lacaklardır.
Arz eder, teşekkür ederim; önergem lehinde oy kullanmanızı istirham ederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul.
Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon, ekseriyeti olmadığı için kanaat belirtmedi, Sayın
Hükümet katılmadı.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 11 inci maddesine bir bent eklenmiştir.
"13. Delege seçiminde uyulacak esasların, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok.
Önerge yok.
4 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi 5 inci maddeyi okutacağım; yalnız, 5 inci maddeyle ilgili, Komis
yonun bir müracaatı var.
Tasarının 6 ncı maddesiyle, 5 inci maddesinin yerinin değiştirilmesini arzu ediyorsunuz değil
mi efendim?
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Orada teknik bir şey var.
BAŞKAN - Teknik açıdan daha uygun olması nedeniyle...
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Teknik açıdan sadece...
-

145-

T.B.M.M.

B:93

30.3.1995

0:3

BAŞKAN - Özüne dokunulmuyor. Komisyon Başkanının ifadesini aynen arz ediyorum: "Ta
sarının 6 ncı maddesiyle, 5 inci maddesinin yerinin değiştirilmesini, teknik açıdan daha uygun ol
ması nedeniyle, maddî hata olarak düzeltilmesini arz ederim."
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Evet efendim.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yer, hatalı değiştirilmesin, 5 inci maddede 25 inci mad
deyle ilgili değişiklik var. 6 ncı maddede ise, 28 inci maddeyle ilgili değişiklik var.
BAŞKAN - 12 nci maddeyle ilgili...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Hayır efendim. 6 ncı maddede, 28 inci maddeyle ilgili
değişiklik var. Dolayısıyla, 25 inci madde, 28 inci maddeden daha geride olamaz.
BAŞKAN - Sayın Özsoy, elinizdeki metnin 11 sayfasına bakarsanız "Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin" başlığıyla "Madde 6.- 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 12
nci maddesinin..." diye başlıyor.
Tamam mı efendim?
HALİL İBRAHİM ÖZSOY(Afyon) - Tamam.
BAŞKAN - Mutabıkız, bir problem yok.
Öbür tarafta, 8 inci sayfadaki madde 5'e bakarsanız, orada da "25 inci madde" ifadesi kulla
nılıyor. O bakımdan, Sayın Komisyon Başkanının teklif ettiği şekil, teknik açıdan daha uygundur.
Bu şekliyle işleme alacağım, kayda geçiriyorum.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Doğru... Doğru...
BAŞKAN - 5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır. Tüzüklerde daha kısa bir sürede toplanma öngörü
lebilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, 6 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 6.- 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. '
"Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi no
ter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tastiki ile olur. Çekil
me bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin
bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çe
kilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içeri
sinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde ka
zanılmış sayılır."
"Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük
aylığı veya toptan ödeme alarak, işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeli
ği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika şubesi,
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sendika veya konfederasyonların yönetim ve denetim kurullanndaki görevleri sırasında yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri sü
resince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder."
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu maddenin müzakeresine geçeceğim; yalnız, ondan önce,
sayın milletvekillerinden Ahmet Kabil, Emin Kul, Halit Dumankaya, Cengiz Altınkaya ve Engin
Güner'in imzalarıyla gelmiş bir önerge var; bilgi olarak arz ediyorum:
Müzakere edilmekte olan 815 sıra sayılı kanun tasarısına esas olan 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıda yer verilen hükmün eklenmesini arz ve
teklif ederiz:
Ödenmesi geciktirilen sendika üyelik aidatları için icra ve haciz işlemi sendikaca yapılır. Hiç
bir.kurum bu işlemlerden muaf tutulamaz.
Önerge bu; fakat, Komisyonun ekseriyeti yok, bu, yeni bir madde hüviyetinde. Komisyonun
ekseriyeti olsaydı, bunu.yehi bir madde olarak kabul edip, müzakereye açacaktım.
Bu nedenle, önergenizi işleme alamadığımı ifade edip, kayda geçiriyorum efendim.
Şimdi, biraz önce okuduğumuz 6 ncı maddenin müzakeresine başlıyorum.
Söz talebi var mı efendim? Yok.
Önerge yok.
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Başkan, karar yetersayısını aramanızı istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtiğimi ifade etmedim henüz.
Maddeyi .oylarınıza arz ediyorum:
6 ncı maddeyi Kabul edeni er...Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Birleşime 5 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.36
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.43
BAŞKAN - Başkanveküi Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)
••'

(p

BAŞKAN - 93 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldır
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (Devam)
BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerinde.
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının 6 ncı maddesinde kalmıştık. Oylamaya
geçtiğimiz sırada karar yetersayısının aranması istenmiş, bulunamadığı için birleşime ara verilmişti.
Şimdi, 6 ncı maddeyi tekrar oylarınıza arz edeceğim, karar yetersayısını arayacağım.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir;
karar yetersayısı vardır.
:
Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeye geçmeden önce, grup başkanvekillerinin görüşlerini
almak istiyorum; kanun tasarısının sonuna gelmek üzereyiz; bu nedenle, grup başkanvekilleri
uygun görüyorlarsa -ki, biraz önce yaptığım istişarede bana bu yönde bilgi gelmişti- yemek arası
vermeden çalışmalarımıza devam edeceğim. ("Doğru, doğru" sesleri)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Doğru; devam edelim efendim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Devam edelim efendim.
BAŞKAN - O zaman, bu hususu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 7. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 28. - Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Devletinin şekline, insan haklarına saygı
lı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; Devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiç bir suretle belli bir kişiye,
zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne; aykırı faaliyet göster
meyen uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler.
İlgili kuruluş, üye olduğu uluslararası kuruluşun tüzüğünü üye olduğu tarihi izleyen onbeş gün
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu,
ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir.
Üye olunan uluslararası kuruluşun tüzüğü birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya
uluslararası kuruluş bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı takdirde, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeliğin iptali için sendika veya konfederasyon merkezinin bulun
duğu iş mahkemesinde dava açar.
- 1 4 8 -
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları Türkiye'de
kurulu konfederasyonlara üye olabilirler."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 8. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin yedinci bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"7. Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydı ile sınaî ve iktisadî teşebbüslere
yatırımlar yapmak."
BAŞKAN ~ Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 9. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı elliye ka
dar ise bir, ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasında en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok
sekiz olmak üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeş
gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge, yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Halil Orhan Ergüder, Sayın Engin Güner, Sayın Emin Kul, Sayın Halit Dumankaya ve
Sayın Ahmet Kabil'in imzalarıyla, 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere, 39 uncu maddeyi
değiştiren, yeni madde hüviyetinde bir teklif var; çünkü, komisyon metninde yok.
Teklif şu şekilde: Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. Bu kuruluşların, işbu
kanunun 33 üncü ve diğer ilgili maddeleri uyarınca kurduklan tesis ve işletmelerdeki faaliyetleri
ticarî faaliyet sayılmaz ve kâr gayesi gütmemek şartıyla bu tesis ve işletmelerden yararlananlardan
tahsil edilen bedeller, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Sayın milletvekilleri, bu teklif, yeni bir madde hüviyetindedir.
Sayın Komisyon?..
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Çoğunluğumuz yok Sayın Başkan.
BAŞKAN -Komisyonun çoğunluğu olmadığı için işleme alamıyorum.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 10. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesinin-birinci ve ikinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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"Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini bu kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri
dışında kullanamazlar ve bağışlayamazlar. Ancak, teknik ve meslekî eğitim tesisleri yaptırılabilir.
İşçi sendika ve konfederasyonları, birinci fıkradaki harcamaların dışında ayrıca gelirlerinin en
az yüzde onunu üyelerinin eğitimi ile meslekî bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorun
dadırlar."
BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir.
V
11 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 11. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
MADDE 58. - "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti
nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin
bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde
egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amaçları güden veya bu yol
da faaliyette bulunan sendika ve konfederasyonlar Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine iş davala
rına bakmakla görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca açılan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her saf
hasında talep üzerine veya re'sen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına
ve yöneticilerinin görevlerine son verilmesine karar verebilir."
BAŞKAN - 1 linçi madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.

• •''•
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 12. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" 1 . 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 26
nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde ça
lışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az
olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında
ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen
asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezasına hükmedilir.
2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirti
len izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden
işverenlere, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık
brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.
3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve
dördüncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden
sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük
işçiler için belirlenen asgarî ücretin aylık brüt tutarının yarısından az olmamak üzere ağır para ce
zasına hükmedilir.
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4. 39, 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun,
tüzüğüne göre sorumlu kişileri hakkında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
belirlenen asgarî ücretin aylık brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.
6. 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonların so
rumlu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil
miştir.
'
13 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 13. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren işçilerin Bildirilmesi
Madde 62. - İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdî sona eren işçileri, izle
yen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 14. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununa aşağıdaki Ek 2 nci madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2. - Bu Kanunun tüm maddelerinde geçen Çalışma Bakanlığı adı, "Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı", Bölge Çalışma Müdürlüğü ise, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir."
BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okutuyorum:
Kaldırılan Hükümler
MADDE 15. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkra
ları, 21 inci maddesinin ikinci ve beşinci bentleri, 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 48 inci
maddesi ile kanunun ikinci bölümünde "Geçici Hükümler" • başlığı altında yer alan Geçici
1,2,3,4,5,6,7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan sendikalar altı ay
içinde, kanunun yürürlük tarihi itibari ile üyelerini; sendika üye kayıt fişindeki bilgileri; noter adı
ile kayıt tarih ve numarasını ve üyelerinin çalıştıkları işyerlerinin unvan ve sicil sayısını da içeren
listelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirirler.
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İşverenler de, işyerlerinde Kanunun yürürlük tarihinde çalışan işçileri, işçi bildirim listeleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aynı süre içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bildirimdeki bilgileri, kendi kayıtları ile karşılaştı
rır; kayıtlarda bulunmayan üyeliklerle ilgili belgeler üzerinde değerlendirme yaparak, taraflara bil
dirir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili iki önerge var; okutup işleme koyacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan.815 sıra sayılı kanun tasarısının geçici maddesinin tasarı metninden
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Balcılar
A. Baki Tuğ
Eskişehir
Ankara
Refik Arslan
Kastamonu
BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum:

Kemalettin Göktaş
Trabzon
Halil İbrahim Özsoy
Afyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakere edilmekte olan 815 sıra sayılı kanun tasarısının sonunda yer verilen geçici mad
denin aşağıda düzenlenen şekilde değiştirilmesini arz ve tekif ederiz.
Emin Kul

Halit Dumankaya

Yusuf Pamuk

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Ahmet Kabil

Mustafa Balcılar

Doğancan Akyürek

Rize

Eskişehir

İstanbul

Geçici Madde.- Kanunun 25 inci maddesinin ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkralarıyla, geçi
ci 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihten önce toplanmış bulunan genel kurullarda
sendikalar ve şube organlarına yeniden seçilenler hakkında da söz konusu maddelerin bu kanunla
değişik yeni hükümleri uygulanır.
BAŞKAN-Aykırı olan, birinci okuduğumuz önergedir; okutup işleme koyacağım:
Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve arkadaşlarının önergesi:
"Tasarısının geçici maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz."
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Eskeriyctimiz yok efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Sayın Komisyon, ekseriyeti olmadığı için görüş bildirmedi; Sayın Hükümet
katılmıyor.
Söz talebi?.. Yok.
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve Arkadaşlarının Önergesi:

'

Geçici maddenin aşağıda düzenlenen şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz.
Geçici Madde: Kanunun 25 inci maddesinin ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkraları ile geçici
4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihten önce toplanmış bulunan genel kurullarda sendi
ka ve şube organlarına yeniden seçilenler hakkında da, söz konusu maddenin bu kanunla değişik
yeni hükümleri uygulanır.
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Ekseriyetimiz yok Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) Efendim, bu, yeni bir madde hükmünde; katılmıyoruz...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
Buyurun Sayın Bakan...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) Efendim, yeni bir madde hükmünde, hem içeriğine katılmıyoruz hem veriliş biçimine katılmıyoruz.
BAŞKAN - Hayır efendim, yeni bir madde hükmünde değil; ama, katılmadığınızı ifade ediy
orsunuz.
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, bu hükmün mevcut geçici maddeye ilave edilmesini
istiyoruz; yani, geçici maddeyi değiştirmiyoruz.
BAŞKAN - Söz talebiniz varsa, söz veririm; önerge sahibi olarak... .
EMİN KUL (İstanbul) - Hayır efendim; açıkladım.
BAŞKAN - İlave edilmesini istiyorlarmış efendim, değiştirilmesini değil. Önerge sahipleri,
bu hükmün ilave edilmesini istiyorlarmış.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) Efendim, Komisyonda...
BAŞKAN - Danışmak ve aranızda konuşmak istiyorsanız, 5 dakika ara verebilirim...
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) Efendim, Komisyonda bu konuyu çok tartıştık. Sayın Kul arkadaşımıza da biraz önce tekrar
açıkladım. Geriye dönük bir işlem yapmak, Parlamentomuzu da bu önergeyi destekleyen
çoğunluğu da bir tartışma içine çekecektir; bu nedenle karşıyız.
BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye karşı olduğunu ifade etti.
Sayın Komisyon ekseriyeti olmadığı için görüş belirtmedi.
Önerge sahibi, bu değişikliğin sadece ilave şeklinde olduğunu zabıtlara geçirtti.
Şimdi, önergeyi oylarınıza arz ediyorum...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
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BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısının aranması isteğinizi aldım.
Karar yetersayısını arayacağım; önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
, Birleşime 5 dakika ara veriyorum.
i Kapanma Saati: 19.02

••
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 19.10
BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)
;

• ,

o

—

"

BAŞKAN - 93 üncü Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (Devam)
\
BAŞKAN - Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Görüşmekte olduğumuz tasarının geçici maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, bu
maddeyle ilgili olarak verilen ve bu maddenin sonuna eklenmesi istenen bir hükmü ihtiva eden
önergenin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara vermiştik.
Şimdi, tekrar, bu önergeyi oylatıp, karar yetersayısını arayacağım. Karar yetersayısını bula
madığımız takdirde, birleşimi kapatacağım; yani, daha önce aldığımız karar gereğince, saat
20.00'ye bırakmayacağım.
Önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
kabul edilmiştir; karar yetersayısı, vardır.
Geçici maddeyi, kabul ettiğiniz önergede istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza arz ediy
orum: Geçici maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi, yeni bir geçici madde ilavesi teklifi var. Bu, yeni bir madde
hüviyetindedir; ama, geçici madde olduğu için, yeni maddelerde uyguladığımız prosedürü uygula
mayacağım; yani, Komisyonun çoğunluğunu aramayacağım..
Verilen bu önergeyi, yeni geçici ek madde olarak okutup, işleme alacağım.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuzda müzakere edilmekte olan 2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesiyle.İlgili Kanun Tasarısına, aşağıda yer verilen geçici maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
Emin Kul

Halil Orhan Ergüder

İstanbul

İstanbul

Ahmet Kabil
Rize

Halit Dumankaya

Engin Güner

İstanbul

İstanbul

' ' . . ' .

Geçici Madde- Kanunun 25 inci maddesinin ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkraları ile geçici
4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihten önce toplanmış bulunan genel kurullarda sendi
ka ve şube organlarına yeniden seçilenler hakkında da, söz konusu maddelerin bu kanunla.değişik
yeni şekilleri uygulanır.
•
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, BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Ekseriyetiniz yok...

.

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) Evet.
.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Genel Kurulda bir tereddüt var, müsaadeni
zle arz edeyim: Bu yapacağımız değişiklik veya ilaveyle, biraz evvel kabul ettiğimiz önergenin bir
farkı yok
BAŞKAN*-Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum; ben de aynı şeyi söyleyecektim. Böyle bir
önerge geldiği için işleme almak zorundayım. Yoksa, biraz önce izah ettim; eğer, normal bir madde
olarak gelseydi, Komisyonun ekseriyeti yok, işleme almayacağım diyecektim; ama, mecburen
işleme alıyorum ve şimdi, önerge sahiplerine izah edeceğim.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Tamam, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, biraz önce kabul ettiğimiz değişiklikte, bu istediğiniz
hususlar zaten mündemiç; o nedenle, yeni bir oylamaya gerek görmüyorum.
Önerge sahipleri, önergenizi geri alıyor musunuz?.. Aldılar.
16 ncı maddeyi okutuyorum:
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Madde oylanmadı Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim, niye?.. Geçici maddeyi oyladım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır... Hayır...
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bakınız, bir kere daha izah ediyorum: Şimdi, arkadaşlarımızın
verdiği bu önerge, yeni ek madde hüviyetinde; fakat, yeni ek madde hüviyetinde olan bu hadise,
bir geçici ek madde. Geçici ek madde hüviyetinde olduğu için, Komisyonun çoğunluğunu ara
madan işleme almak zorundayım. Onun için işleme aldım; ama, arkadaşlarımıza da ifade ettim;
biraz önce kabul ettiğimiz değişiklik, bunu mündemiç dedim; onun üzerine önergelerini geri
aldılar.
Bir tereddüt var mı efendim? (RP sıralarından"hayır"sesleri)
Teşekkür ederim.
16 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 16.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Söz talebi?..Yok.

.

Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısı...
BAŞKAN - Efendim, daha önce isteseydiniz.
17 nci maddeyi okutuyorum :
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MADDE 17. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Efendim, tamam; bir dakika...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Biraz önce de öyle söyledik de.
BAŞKAN - Hayır, öyle söylemediniz; oylamaya geçtikten sonra talep ettiniz; gayet dikkatli
takip ediyorum.
17 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
Birleşime 5 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 19.16

®
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 19.22
BAŞKAN : Başkanvekiii Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER : AH GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir)
•

:
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BAŞKAN - 93 üncü Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
33. - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 815) (Devam)
BAŞKAN - Biraz önceki oturumda, görüşmekte olduğumuz 815 sıra sayılı tasarının 17 nci
maddesinin oylanması sırasında, Refah Partisi Grubuna mensup milletvekili arkadaşlanmız karar'
yetersayısının aranmasını istemişlerdi; karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştim.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Şimdi, 17 nci maddeyi tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısı arayacağım.
17 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Sayın milletvekilleri, biraz önce de aldığımız karar gereğince, çalışma süremiz tamamlanmış
tır. Bu nedenle, denetim konularım sırasıyla görüşmek için, 4 Nisan 1995 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.23
.-

;

©

•

•

• .

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Merkez Bankasının döviz alış ve satışına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'in yazılı cevabı (715863)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlijğına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep edi
yorum.
11.1.1995
Fuat Çay
Hatay
Merkez Bankası 4.1.1995 tarihinde dolar kurunu 40 580 TL. olarak ilan etmiş ve 5.10.1995'te
40 250 TL.dan bazı bankalara Dolar satmıştır.
1. 31.12.1994 ve 5.1.1995 tarihleri arasında Merkez Bankası hangi bankalara ve kaç liradan
Dolar satmıştır?
2. Bankalar ne kadar Dolar almışlardır.
3. IMF ile yapılan anlaşmada Doların ocak ayı kuru kaç lira olarak tespit edilmiştir?
-
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Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.1.HM.0.DEÎ.02.00/3000/13084

27.3.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 27.1.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5863/12691/46559 sayılı yazıları.
Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın 11.1.1995 tarihli soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıdadır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 4.1.1995 tarihli Kur Bülteninde yer alan 1 ABD Do
ları döviz satış kuru 40 504 TL. olup, 5.1.1995 tarihinde T.C. Merkez Bakasınca herhangi bir ban
kaya döviz satışı yapılmamıştır.
1. 31.12.1994-5.1.1995 tarihleri arasında T.C. Merkez Bankasınca piyasaya ortalama
40 395,74 liradan toplam 207,5 milyon ABD Dolan döviz satılmış; piyasadan ortalama 40 029,09
liradan 16,5 milyon ABD dolan döviz, ortalama 39 989,14 liradan 3,5 milyon ABD Doları efektif,
ortalama 25 619,04 liradan 4,7 milyon Alman Markı efektif alınmıştır.
2. 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun "Sır saklama ve sorumluluk" başlığı altında
ki 35 inci maddesine göre yukandaki işlemlerin hangi bankalarla yapıldığı bankacılık sırrı içine
girmekte olup, bu konuda daha aynntılı bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
3. IMF ile 8.7.1994 tarihinde yapılan stand-by düzenlemesi 1994 yılını kapsadığı için 1995
Ocak dönemi için herhangi bir kur tavanı içermemektedir. Sözkonusu düzenlemenin devamı nite
liğinde olan yeni düzenleme için ise görüşmeler 1995 Şubat ayında yapılmıştır. Dolayısıyla geçmiş
bir dönem olan 1995 Ocak ayı için herhangi bir kur tespit edilmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Aykon Doğan
Devlet Bakanı
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, terörle mücadele sırasında yaralanan askerle
re ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6118)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulanının Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan tarafından yazılı olarak
cevaplandınlmasmı saygılanmla arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
Güneydoğu ve bölücü teröristlere karşı savaşırken şehit olan ve yaralanan subay, astsubay ve
erlerimiz, yıllar itibariyle 1990 dahil olmak üzere 1994 sonlarına kadar sayıları ayrı ayrı olarak ne
kadardır?
- Yaralı olarak şu anda tedavi gören asker sayısı ne kadardır?
- 23 Ocak 1994 tarihli Barometre Gazetesinin Leman Sam sütununda sözedilen ve 6 aydır te
davisi gerçekleşmeyen er gibi kaç Mehmetçiğimiz tıbbî imkânlardan yararlanmadan çaresizlik için
de kahrolmaktadır?
-Tedavi altında iken askerlik süreleri dolan erlerin tedavisi ne şekilde gerçekleşmektedir?
- Şehit er ailelerine fiilen ne gibi yardım yapılmaktadır?
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- Şehit çocuklarının tahsilleri için ne gibi imkân ve kolaylıklar mevcuttur?
- Sakat kalan er gazilerimizin sayıları bilinmekte midir?
- Bu gaziler için neler yapılmaktadır? Bunların kamu sektöründe görev almada öncelikleri var
mıdır? Bunların içersinden okumak isteyenlere burs ve kontenjan sağlanmış mıdır?
. 'T.G. '
Millî Savunma Bakanlığı
28.3.1995
Ankara
Kanun: 1995/210-AÖ
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 8 Mart 1995 tarihli ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.027/6118-13075/47637 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen
"Terörle mücadele sırasında yaralanan askerlere ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir.
Arz ederim.
Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı
1. Güneydoğuda bölücü terör örgütüne karşı mücadele sırasında şehit olan ve yaralanan per
sonel miktarı, 1990-1994 yılları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.
1990

Şehit
Subay

. 1 4

1991

Yaralı

Şehit

15

19

1992

Yaralı Şehit
30

31

. 1 9 9 3

Yaralı
58

1994

Şehit Yaralı
37

.75

Şehit Yaralı
64

154

Astsubay

7

21

14

33

42

94

32

84

38

133

Erbaş/Er

101

177

197

369

502

853

514

947

760

1723

2. Bölücü terör örgütü ile mücadelede yaralanarak Şırnak, Diyarbakır Askerî Hastaneleri ile
GATA Komutanlığında tedavi altına alınmış olan ve 28 Şubat 1995 tarihi itibariyle yatarak tedavi
leri devam eden toplam subay, astsubay ve erbaş/er sayısı 12 l'dir.
3. Tedavi altında iken askerlik süreleri dolan erlerin tedavileri, tedavisi neticelenip "Kesin lşlemli Sağlık Raporu" alınıncaya kadar sürdürülmektedir. Halen GATA'da yatarak tedavi edilen 2
erin terhis zamanı geçmesine rağmen tedavilerine devam edilmektedir.
4. Şehit erbaş ve er ailelerine yapılan yardımlar aşağıda açıklanmıştır.
a) 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince, ölenlerin ka
nunî yakınlarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 60 katı tutarında (1995
yılı ilk üç ayı için 649 800 000 TL.sı) nakdî tazminat ödenmektedir.
b) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, terörle mücadelede şehit olan personelin maaşa müstehak dul ve yetimlerine, vazife malulü aylığı bağlanmaktadır.
c) Şehit olan personelin dul ve yetimlerine Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tütün ve al
kol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilmektedir. (1995 yılında ödenecek tütün bey'iye ikrami
yesi miktarı 26 220 000 TL. sidir)
-
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d) Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erle
rin varislerine 50 milyon TL. sı tutarında ölüm yardımı yapılmaktadır.
e) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa göre; şehitlerin dul eşine, eşi hayatta değilse veya ev
lenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde, bakmakla yü
kümlü olduğu ana veya babasına Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi verilmektedir. (1995
yılı için 449 000 000 TL. sidir.)
f) Terörle mücadele sırasında şehit düşenlerin dul ve yetimlerine Türkiye Halk Bankasınca iş
yeri kurma kredisi verilmektedir. (1995 yılı için 400 000 000 TL. sidir)
g) 2330 sayılı Kanun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşla
rınca karşılanmayanların tedavileri; Devlet, Üniversite, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri ile
Askerî Hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunların tedavi giderleri Emekli Sandığınca il
gili mevzuat hükümlerine göre karşılanmakta ve sağlık karneleri Emekli Sandığı tarafından veril
mektedir.
h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, terörle mücadelede şehit olan
ların dul kalan eşleri ve reşit olmayan çocukları ile dul ve yetim bırakmadan ölenlerin anne ve ba
baları yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve Belediye toplu taşıt
araçlarında ücretsiz seyahat etmektedirler.
ı) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasına göre şehit personelin
kendisinden sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
j) Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip ikamet yerlerine
yakın bölgelere tertip edilirler.
k) Şehit olan personelin varislerine Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve
Nişan Yönetmeliği gereği Birlik Komutanlığının teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madal
yası ve Beratı verilmektedir.
1) Şehit olan erbaş ve erlerin ailesine (evli ise eşine, bekâr ise baba ve/veya annesine veya ya
kınına) Komutanlık ilk destek yardımı olarak 13 000 000 TL. sı gönderilmektedir.
5. Şehit çocuklarının tahsilleri için sağlanan imkân ve kolaylıklar aşağıda belirtilmiştir.
a) 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2453 sayılı Yurtdı
şında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına gi
ren kişilerin çocukları;
(1) Yatılı bölge okullarına sınavsız ve öncelikle alınırlar.
(2) Devlete ait orta öğretim ve eğitim kurumlarının pansiyonlarından, devlet parasız yatılı sı
navını kazananlar gibi öncelikle yararlanırlar.
(3) Devlete ait orta öğretim ve eğitim kurumlarından, özel kayıt koşullarına tabi olanların gi
riş sınavlarını kazanmak ve diğer kayıt şartlarını da taşımak koşuluyla yararlanırlar.
(4) Yüksek öğretim hakkını kazananlar, Devlete ait yurtlar ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt
lar Kurumunca verilmekte olan krediden öncelikle yararlanırlar.
b) Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliğine göre; Askerî liselere; şehit ve vazife malu
lü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları ile öz kardeşleri, giriş ko
şullarını taşımaları ve seçme sınavlarında tam puanın en az % 50'sini almaları kaydıyla bu konuda
ayrılan kontenjandan başarı sırasına göre istifade ettirilmektedirler.
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Silâhlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğine göre; giriş koşullarını taşıyan
ve seçme sınavlarını kazanmış şehit ve vazife malûlü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman er
baş, erbaş ve er çocuklarına Astsubay Hazırlama Okullarına girişte öncelik tanınmaktadır.
Harp Okulu ve Astsubay Sınıf Okullarına başvuran ve giriş koşullarını taşıyan şehit ve vazife
malûlü asker çocukları ile kardeşlerinin yazılı/ÖSS notlarına, aldıkları notların % 30'u ilave edil
mektedir. Not ilâvesi ile kayıt edilenlerin miktarı; Harp Okulu için kontenjanın % 5'ini, Astsubay
sınıf okulları için kontenjanın % 10'unu geçemez. Yine, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Er
baş Okuluna girişte şehit çocuklarının puanlarına 10 puan ilâve edilmektedir.
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından, askerlik görevini yaparken hayatları
nı kaybeden erbaş ve erlerin çocuklarının her birine;
(1) Okula gitmeyen (12 yaşına kadar) ve ilkokula gidenlere (14 yaşına kadar) her ay 750 000
•TL» sı,'

;

(2) Ortaokula (ve muadiline) giden çocuklara (17 yaşına kadar) her ay 1 000 000 TL. sı,
(3) Liseye (ve muadiline) giden çocuklara (20 yaşına kadar) her ay 1 500 000 TL. si;
(4) Fakülte ve yüksek okula gidenlere (25 yaşına kadar) her ay 2 500 000 TL. sı (ilâveten üni
versite kayıt, harç ve kitap parası), .
yardımı yapılmaktadır.
d) Halihazırda, şehit çocuklarının eğitim ve öğretimi için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğün
ce; ilkokul öğrencileri için 6 000 000 TL. sı, ortaokul öğrencileri için 9 000 000 TL. sı, lise öğren
cileri için 12 000 000 T L sı, üniversite öğrencileri için de 18 000 000 TL. sı öğrenim yardımı ya
pılmaktadır. (3480 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin d bendi uyarınca)
6. 1990-1994 yıllan arasında yaralanarak tedavi görmüş ve çeşitli derecelerde sakat kalmış
olan personel sayısı toplam 530 kişidir.
7. Malûllere tanınan imkân ve kolaylıklar ise aşağıda açıklanmıştır.
a) 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince, yaşamak için
gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürecek şekilde
malûl olanlara en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 100 katı, diğer sakatlananlara, en yüksek
Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 60 katı tutarı olan 649 800 000 TL. nın % 25'inden % 75'ine kadar, sakatlık derecelerine göre nakdî tazminat ödenmektedir.
b) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce; terörle mücadele sırasında sakat kalan erbaş ve erle
re vazife malûllüğü aylığı bağlanmaktadır. Maaşa bağlanan malûl personelin vefatı halinde ise dul
ve yetimlerine maaş bağlanmaktadır.
2330 sayılı Kanun gereğince, bağlanan vazife malûllüğü aylığı % 25 artırılarak ödenmektedir.
1995 yılı ilk üç ayı için öğrenim ve sakatlık derecelerine göre en az 5 620 000 TL. sı, en çok
8 179 463 TL. sı vazife malûlü aylığı ödenmektedir.
Ayrıca; sakat kalan personele Emekli Sandığınca sakatlık derecelerine göre yılda bir kez tü
tün bey'iye ikramiyesi ödenmektedir. (1995 yılı için en az 11 400 000 TL., en çok 26 220 000 TL.)
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca; sakatlanan personele, sakatlık derecelerine
göre, 25 000 000 TL. ile 50 000 000 TL. arasında nakdî yardım yapılmaktadır.
Ayrıca, 1995 yılı için 1 nci derece sakada 3 500 000 TL., 2 nci derece sakada 3 000 000 TL.,
ömür boyu maaş bağlanmakta ve çocukları için öğrenim yardımı yapılmaktadır. (Şehit çocuklarına
yapılan yardım kadar)
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d) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa göre, terörle mücadelede sakat kalan erbaş ve erlere, ön
celik sırasına göre;
- Maaşa bağlanan malulün kendisine,
- Malulün kendisi hayatta değilse, maaşa bağlanan dul eşine,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarına müştereken toplu konut
kredisi verilmektedir. (1995 yılı için 449 000 000 TL. dır.)
e) Terörle mücadele sırasında sakat kalan erbaş ve erlere Halk Bankası tarafından iş yeri kur
ma kredisi verilmektedir. (Bu kredi 1995 yılı için 400 000 000 TL. sidir)
f) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8/14-a maddesi uyarınca, malûl ve sakatlar tarafından ithal
edilecek kara nakil vasıtalarına (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisikletler, motorsikletler veya
binek otomobilleri) muafiyet getirilmiştir.
g) Maaş bağlananeş, çocuk, anne ve babalar başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık hiz
metlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümle
rine göre karşılanmakta ve sağlık karneleri Emekli Sandığı tarafından verilmektedir.
Ayrıca, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesine göre;
(1) Terörle mücadelede sakatlanan ve bakıma muhtaç personelin eksilen vücut organlarının,
yurtiçi ve yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sünîleriyle tamamlattırılma
sı, gerekirse tamir ettirilmesi veya yenisinin yaptırılması,
(2) Yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmaması halinde yetkili kuruluşlarının raporlarına isti
naden yurtdışında tedavi ettirilmeleri,
(3) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizlerin, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve
huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılmaları, bakılması ve tedavilerinin yaptırılması,
imkânları getirilmiş bulunmaktadır.h) Terörle mücadelede malul kalan personelin kendisi, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, De
nizyolları Şehir Hatlarında ve Belediye toplu taşıt araçlarında ücretsiz seyahat etmektedirler.
ı) Terörle mücadelede çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları, öğretim yardımı yö
nünden şehitlerin çocuklarına sağlanan haklardan aynen yararlanmaktadırlar.
j) Vazife malulü erbaş ve erlerin çocukları ve özkardeşleri, askerî okullara öncelikle alınma
açısından, şehitlerin çocukları ve özkardeşlerine sağlanan haklardan aynen yararlanmaktadırlar.
k) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10/9 uncu maddesine göre; malul personelin kendisinden
sonra gelen erkek kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmamaktadır.
1) Terörle mücadelede yaralanan ve sakat kalan Silahlı Kuvvetler mensuplarının rehabilitasyo
nu ve topluma kazandırılabilmeleri için, Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde "100 Yataklı
Rehabilitasyon Merkezi"nin kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.
m) 1475 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, işyerlerinde % 2
oranında sakat personel çalıştırılma zorunluluğu dışında, özellikle terörle mücadele sırasında sakat
kalanlara iş imkânı sağlanması ile ilgili herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır.
Ancak Bakanlığımızca yapılan girişimler sonucunda;
(1) Sakat kalanlardan 485 kişinin müracaatı, TÎSK'na iletilmiş ve 78 kişi işe yerleştirilebilmiştir.
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(2) Yine, terörle mücadelede sakat kalan 25 erbaş ve erin isimleri sakat kontenjanında istih
dam edilmek üzere Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne, 13 yedeksubayın isimleri de Garanti
Bankası Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Ayrıca, terörle mücadelede yaralanan, sakatlanan ve şehit olanların yakınlarının istihdamına
yönelik olarak;
- Kurumların, açıktan personel atanması için izin almasına gerek olmayan sakat memur ve sa
kat işçi ihtiyaçlarının karşılanmasında,
- Başbakanlıkça açıktan personel atanmasının serbest bırakılması halinde, kurumlarca açıla
cak memur alım sınavları için verilecek ilanlarda ve İş ve işçi Bulma Kurumunda yapılacak talep
lerde;
Yukarıda belirtilen kişilerin tercih edilmesi yönünde, Başbakanlığa Millî Savunma Bakanlığı
nın 31 Ocak 1995 gün ve MİY: 0431-125-95 Per.D.İş ve İşçi Mün. Ş. 221 sayılı yazısı ile teklifte
bulunulmuştur.
8. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bulunan, "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı" ile anılan Kanunun 21 nci maddesinde değişiklik yapılarak, terörle mücadele sırasın
da şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin varsa
eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malûl
olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı için genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluş
larla, mahallî idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevî teşebbüs veya
bağlı ortaklıkların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli per
sonel ve sürekli işçi kadrolarının % 0,5'inin bu kişilere ayrılması öngörülmekte olup, bu tasarının
yasalaşması halinde sakat olan erbaş ve erlerimize önemli bir iş imkânı sağlanmış olacaktır.
Arz ederim.
Mehmet Gölhan
Millî Savunma Bakanı

i

3. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen ka
nundan yararlananlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yazdı cevabı (7/6532)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

7.3.1995
Mustafa Dağcı
Kayseri

1. Kamuoyunda "Kıyak Emeklilik" diye adlandırılan ve sayın Cumhurbaşkanımızın bir defa
daha görüşülmek üzere geri gönderdiği milletvekillerinin emekliliklerinin düzenleyen kanundan
yararlanan milletvekilleri ya da varisleri kimlerdir?
2. Maaş, ücret ya da başka isim altında ne kadar para almaktadırlar?

-
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T.C. .
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kan.Kar. Md.
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6532-13468/48865
Sayın Mustafa Dağcı
Kayseri Milletvekili
îlgi: 9.3.1995 tarihli yazılı soru önergeniz.
Milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen Kanundan yararlananlara ilişkin ilgi önergeniz
de yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1
Başkanı
1. Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gön
derilen 28.2.1995 tarih ve 4080 Sayılı Yasamn geçici 201 inci maddesi hükmünün uygulaması T.C.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne aittir. Bu nedenle sözkonusu hükümden yararlanan millet
vekilleri ile Yasama Organı eski üyesi ve ölenlerin dul ve yetimlerinin Kurumumuzca bilinmesi
mümkün bulunmamaktadır.
2. Milletvekilliği sona erenlerden, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayan ve T.C.
Emekli Sandığından emekli maaşı, makam tazminatı ile 4049 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi
gereğince Yasama Organı Üyeliğinden dolayı aldıkları maaş ve tazminatlar;
Emekli Maaşı
Makam Tazminatı
Yasama Organı Taz.

13 399 000 TL.
10 260 000 TL.,
13 615 000 TL.
37 274 000 TL.

olmak üzere toplam 37 274 000 TL. sidir.

o
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1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
2S — Türkiye Radyo - Televizyon G elirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :'•
6.7.1992)
4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992)
5. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı .Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Medidelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
.

'

•

'

•

.

—

2

—

•

•

7
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Rapom (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993)
10. — Emniyet. Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
,
11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 3 L12.1993)
X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep .
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişileri Eski Bakanı
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
16. — 2992 Saydı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
— 3 —
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 18.— İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994)
X 20. — Bursa Milletvekili Turnan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla,
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Esiki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcdbo Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporu (9/22) (S. Sayısı": 779) (Dağıtma tarihi : 1.3,1995)
X; 21, — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
23a — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
j
24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992)
25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
26. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
:
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27. —• Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'm;
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994)
30. — 18.1.1954 Tarihti ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair .Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu '(1/815) (S. Sayısı : 763 ve 763'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri :
24.1.1995; 28.3.1995)
X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kânunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve
Tarım, Orman ve KöyişlerÜ ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095)
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995)
X 32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
33. — Çiftçilerim T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsul
leri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmes'ine Dair Kanun Tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak'rn, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Alü ibrahim
Tutu'nım Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823,
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı : 807) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
— 5—
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35. — Vakıflar Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair 16.2.1995 Tarihli ve
4073 Sayılı Kamun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/834, 3/1757) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi: 14.3.1995)
36.— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Ormari ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarilu : 31.12.1993)
37. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tanın, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993)
X 38. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı!: 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
39. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
40. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve-Sakarya Milletvekili Nevzat
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 41. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
42. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3„5.;1993)
43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerti Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Elle ye Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
44. — Muhafazasına -Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu— 6—
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nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
45. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Eikatmış Ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
46.— Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
47. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi : 4.3,1993)
48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
49. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) ((Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
50. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazlife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
51. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
52. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma. İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
—7—
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X 53. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı".: 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
54.— Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (Ş. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26,1.1993)
X 55< — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî'Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
56. — Kars Milletvekili Zeki Nâcitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993)
57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : . 15.tf.il 992)
58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ye Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30,6.1992)
59. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
60. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ye 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi :• 15.1.1992)
61. — İzmir Milletvekili Tşılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
62. — Kayseri Milletvekili'Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
İH77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992)
63. — Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri" Personel Kanununun 8 indi ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun .Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) ((Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
• —
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64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
65. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. İti Kanuna Bir Ele Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
66.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve. Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(S, Sayısı : 130) (Dağıtma .tarihî : 21.9.1992)
69. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.19S4 Tarih ve 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 13'1) (Dağılma tarihi : 21,9,1992)
70. — Kırıkkale Milletvekili Abdurraiıman Ünlü ve 4 Arkadaşıma, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
;7!I. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S, Sayısı : 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
72. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
73j — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.0,1992)
—9—
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74. — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi . : 23.9.1992)
75g — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı istanbul .Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
77. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve. 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık,• İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992) .
78. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
79,. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi': 23.10.1992)
80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekili
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
8,1 < — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
82. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
83. — Türlüye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile •Muharip'Gaziler Dernekleri-Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
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84. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
85. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Rapora (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
86. — Nevşehir , Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kâ
nun'Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
87. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve. Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992)
88. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
imar Kanununun Geçici 7. nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapcru
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
89. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer.. Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almaksın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
91. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
92. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Saydı Kanun Hülanünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek_ 11 _
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lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
95. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
98. —• Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
99. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
100. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
101. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
102. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
103. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
104. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku— 12 —
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rumu Kanununa Bir Geçici Madde Bklenmesıi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
105. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
107. —Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
108H — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
109. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
110. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
111. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
112. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S.
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993)
113. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde ince
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993)
115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993)
116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
— 13 —
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ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi :
22.9.1993)
117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi :.9,11.1993)
118., — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
119. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-.
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
,120. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
121, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
122— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993)
123. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi H.akkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
'
124. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 125. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
126. — Eskişehir Milletvekili î. Yaşar Dedelek, ve Af yon Milletvekili Eteni Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547
— 14 —
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Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993)
127. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma,ve Turizm Komisyonu
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X 128. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
129. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
130. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
131. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
132. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
133. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükr
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
134. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
135* —. Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
136. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı l Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23,3.1994)
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137. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
138. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
.
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139. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
140. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kumlusu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/63.8) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
141. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
142. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
143s — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
.144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikıici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
145. — Şanlıurfa Milletvekili Ahdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
146. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
147. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçli Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı.: 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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148. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
149. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
150. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
151., — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
152. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
153. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dait
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
154. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Kale ilçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
155. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X' 156. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları, raporları (1 /395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :.
28.3.1994)
157. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
158. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
•X 159. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya
Camiinin ibadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
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İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994)
160. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
161. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4,5.1994)
162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi. (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994)
163. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994)
164. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994)
165. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1997)
' 166. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
.Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi ; 3.6.1994)
X 167. —Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
168. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; ,8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
169. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
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İ70. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
171. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) .(Dağıtma tarihi :. 20.6.1994)
172. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu"Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
X 173. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde,'Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
174. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı •: 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
175. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
176. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma
tarihi : 13.10.1994)
177. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma,tarihi : 19.10.1994)
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurîyeti Arasında Tarım Alanınde Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
180. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
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X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/745) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994)
•
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182. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı •:' 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994)
X 184. — Türkiye Cumhurîyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 188. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı içişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 189. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 191.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11,1994)
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X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700)
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994)
193. — • Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
. 195. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 196. —. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polon ya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
X197. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22,11.1994)
X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı: 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
199. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S^ Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994)
X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994)
X201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1 /762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 202. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
203. —- istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınması önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
204. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995)
205. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlıı ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim
ve Plan ve. Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995)
206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi vo İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759)
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995)
X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan -Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (J/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi:
10.2.1995)
X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
X 210. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/697)
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
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'X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325)
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10,2.1995)
214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) . (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
216 — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995)
X 217. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Iramın
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995)
218. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :
28.2.1995)
X 219. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
16.3.1995)
220. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioglu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
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221.; —'Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765)
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
222. — Aydın Milletvekili Nah it Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı': 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
227. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S.
Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
228. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995)
229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822)
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
230. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
•
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23i. —.-Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
232. —-/Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı :
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
233. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38, inci Maddesine Göre Doğrudan
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
234. — T< C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve
Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 28.2.1995 Tarihli ve 4080 Sayılı
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/835,
3/1759) (S. Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 21.3.1995)
X 235. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmın ve Kul
lanımının Yasakiıanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/797) (S. Sayısı : 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995)
236. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma
tarihi' : 28.3.1995)
237. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 .Sayılı Yardım
Toplama Kanununun 6 mcı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
238. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
(93 üncü Birleşim)
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(S. Sayısı: 815)

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek
Madde Eklenmesi Haklanda Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler Komisyonu Raporu (1/839)
.

T.C.
'
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı-.B.02.0.KKGI 101-80511118

13.3.1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı BakanlarKurulu'nca 4.1.1995 tarihinde kararlaştırılan "Sendikalar Kanunu'nun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini ara ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GENEL GEREKÇE
7 Mayıs 1983 yılında yürürlüğe giren "2821 sayılı Sendikalar Kanununda bugüne kadar,
29.8.1983 tarih ve 2882,2.6.1988 tarih ve 3449 ve 23.11.1989 tarih ve 3587 sayılı Kanunlar ile çe
şitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, bu değişikliklere rağmen Kanunda çağdaş sendikal haklar
önünde duran engellerin tam olarak kaldırıldığı söylenemez.
\ Hükümet programında belirtildiği şekilde, toplu iş hukukunun bir bölümünü oluşturan 2821
sayılı Sendikalar Kanununda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun değişikliklerin
yapılması çalışmaları çerçevesinde, sosyal taraflardan belirli ilkeler ışığında değişiklik önerilerini
yapmaları talep edilmiştir. Sosyal taraflarca önerilen değişiklikler değerlendirilmiş ve gözönünde
tutulmuştur.
Yürürlükteki 2821 sayılı Kânunda işçilerin sendikalarda serbestçe örgütlenebilmeleri ve yöne
ticilerini seçebilmeleri ile sendikaların üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak
ve geliştirmek için serbestçe faaliyette bulunabilme haklarına getirilen sınırlamaların bir bölümü
Anayasa'dan kaynaklanmaktadır. Anayasa'da yer alan sözkonusu hükümleri kısa bir süre içinde
değiştirmek gerçekçi bir yaklaşım olarak gözükmemektedir. Ancak, Anayasa'nın şu andaki sınır
ları içinde de sendikal hakların yaygınlaştırılması, sendika içi demokrasi ve sendikanın bağımsız
lığı gibi konularda bazı iyileştirici düzenlemeler yapılması mümkündür.
İşte bu düşünce ile, 2821 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerde, sendikal haklar konusunda
ILO tarafından da benimsenen; (1) Sendikaların kuruluşunda ve üyelikte serbestlik ilkesi, (2) Anatüzük ve yönetmeliklerini serbestçe düzenleyebilme, (3) Yöneticilerini tam bir özgürlük içinde se
çebilme, (4) İç işleyişlerini serbestçe düzenleyebilme ve nihayet (5) faaliyetlerini ve iş programla
rını serbestçe belirleyebilirle hakları, Anayasa hükümlerinin elverdiği ölçüde, dikkate alınmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Sadece işletmenin değil, işyerinin de bütünlüğünü sevk ve idare edenlerin işveren
vekili sayılmaları uygun görülemez sonuçlar doğurmaktadır.
Bilindiği gibi, işveren vekilleri bu kanun bakımından işveren sayıldıkları için yalnız işveren
sendikalarına üye olabilmektedirler, işyerinin bütününü sevk ve idare edenlerin (sözgelimi, banka
larda şube müdürlerinin) işçi sendikasına üye olması engellenirken, hiyerarşik açıdan onların üze
rinde bulunan bazı yöneticilere işçi sendikasına üye olma olanağının verilmesi çelişkili bir durum
yaratmaktadır. Bunun giderilmesi için "veya işyerinin" sözü madde metninden çıkanlmış; böylece
sadece işletmenin bütününü sevk ve idare edenlerin bu kanun bakımından işveren vekili, dolayısıy
la işveren sayılmaları sağlanmıştır.
Madde 2. -Türk Ceza Kanununun diğerleri yanında ayrıca ikinci kitabının birinci babında ya
zılı suçlardan ve grev kararının alınması ve uygulanmasına ilişkin 2822 sayılı yasadaki hükümle
rin ihlalinden hüküm giymeleri sonucu olarak kuruculuk (yöneticilik ve temsilcilik) yasağı getiril
mesi sendika özgürlüğünün sözüne ve ruhuna uygun olmayan aşırı bir sınırlama niteliğinde görül
düğünden maddeden çıkarılmıştır. Ancak, emeğin serbest dolaşımının geçerli olduğu Avrupa Top
luluğuna tam üyeliği amaçlayan ülkemizde sendika kurucusu olmak için "Türk vatandaşı olmak"
koşulu yânında uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler nedeniyle, sözleşmeye taraf ülke
vatandaşlarına da kurucu olma hakkı tanınmış, bu konuda da "karşılıklılık ilkesi" gözetilmiştir.
Madde 3. - Şube genel kurulların oluşması için yapılacak delege seçimlerine olabilecek itiraz
ların çözüm ile ilgili olarak maddede açık bir hükme yer verilmemiş olması uygulamada görüş ay
rılıklarına yol açmış ve bu konuda yargı organlarınca değişik yönde kararlar verilmiştir. Yapılan
değişiklik ile, şube genel kurullarının oluşması için yapılacak delege seçimlerinde -sendika içi
demokrasinin işlemesi için- yargı denetimi getirilmiştir.
Madde 4. - Delege seçimleriyle ilgili olarak izlenecek yöntem ve kuralların genel kurulca
belirlenmesi ilkesi getirilmiştir.
Madde 5. - Üyelikten çekilmenin notere başvurma tarihinden itibaren üç ay sonra geçerli ol
ması uygulamada çok sayıda üyesi istifa eden bir sendikanın, çoğunluğu temsil etmemesine rağ
men, toplu iş sözleşmesi yetkisi alması sonucunu doğurmaktadır, Bu durum ise işçilerin gerçek ira
delerinin ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Çekilmenin notere başvurma tarihinden itibaren bir ay
sonra geçerli olması, hem sendikanın ve hem de üyenin çıkarlarının bağdaşması açısından uygun
görülmüştür.
Kanunla kurulu kurum ve sandıklardan, yaşlılık, emeklilik veya toptan ödeme ve malullük ay
lığı alarak işten ayrılan işçilerin, sendika üyeliklerinin ve varsa sendika, sendika şubesi ve konfe
derasyon organlarındaki görevlerinin sona ereceği, ancak çalışmaya devam edenler için bu hükmün
uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme sendika, sendika şubesi veya konfederasyon or
ganlarında görev alan yöneticilerin emekli olması durumunda seçilme hakkını ortadan kaldırmak
tadır.
Getirilen değişiklikle sendika yöneticiliğine yasayla bir sınırlama getirmek yerine, sendika içi
demokrasinin işletilerek; üyelerin istemlerine uygun demokratik bir süreç oluşturmak amaçlanmış
tır. Sendika yöneticilerinin yeniden seçilebilmelerine olanak sağlamak üzere emeklilik durumunda
sendika üyeliğini yeniden düzenleyen bir değişiklik yapılmıştır.
Madde 6. - Uluslararası bir kuruluşa üyelik için idarî bir ön denetim öngörülmesi ve birinci
fıkradaki esaslara aykırı faaliyet gösteren veya nitelik kazanan bir uluslararası kuruluşa üye olan
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sendika veya konfederasyonun sözkonusu kuruluştan çekilmesi için karar alma yetkisinin Bakan
lar Kuruluna bırakılması, serbestlik ilkesi ile açıkça çelişmektedir. Bu düzenlemeler yerine, ulusla
rarası kuruluşa üyeliğin sendikanın özgür iradesine bırakılması ve devletin temel niteliğine aykırı
özellikler taşıyan bir uluslararası kuruluştaki üyeliğin sona ermesinin de bir yargı kararına bağlan
ması, sendikaların uluslararası düzeyde özgürce örgütlenmeleri ilkesine daha uygun düşmektedir.
Madde 7. - Sendika ve konfederasyonların birikimlerini sınaî ve iktisadî teşebbüslere yatırım
yaparak değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla madde metnindeki oran bir kat artırılmıştır.
Madde 8. - Ancak bir toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendikanın işyerinde temsilci atayabilmesi, ilk defa toplu görüşmeye oturacak sendika için, bu görüşmelerin yapıldığı sırada kendisi
ile üyeler arasında bağlantı kuracak temsilcilerinin olmayışı sonucunu yaratmakta ve sakıncalı ol
maktadır. Bu bakımdan, sendikanın yetki alması üzerine temsilci atayabilmesi esası, sendikal faali
yet açısından daha yararlı görülmüş ve maddede bu yönde değişiklik yapılmıştır.
Madde 9. - Maddenin 1 inci fıkrasında yer alan sendika ve konfederasyonların gelirlerini
"amaçları" dışında kullanamayacaklarına ilişkin hüküm, sübjektif ve farklı yorumlara ve sendika
lar üzerinde baskı aracı olarak kullanılmaya uygun niteliktedir. Sendikaların, faaliyetlerini serbest
çe belirlemeleri hakkı gereği, gelirlerini tüzüklerinde de öngörülen faaliyetleri doğrultusunda har
cayabilecekleri öngörülmüştür.
Madde 10. - Sözkonusu fıkralar ile, "faaliyet ve görevleri sırasında ve bu faaliyet ve görevle
ri sebebiyle" belirtilen suçlan işleyen yöneticilerin bu hükümler uyarınca mahkum olmalarının ya
nında, ayrıca sendikanın kapatılması suretiyle bu yöneticileri seçen üyeler de cezalandırılmakta, ör
gütlerinden yoksun kılınmaktadırlar. "Cezaların kişiselliği" ilkesine de aykırı ve çok ağır olan böy
le bir yaptırımı içeren iki fıkra metinden çıkarılmıştır.
Madde 11. - Yukarıda öngörülen değişiklik paralel olarak ceza hükümlerini içeren 59 uncu
maddede de uygun değişiklik yapılmıştır. Para cezalarının asgarî ücrete bağlanmasıyla, ceza hü
kümlerinin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 12. - İşverence işe alınan ya da herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilerin, bildirilmesi
ile ilgili olarak bir ay içinde giren işçilerin, sonraki ayın 15'ine dek bildirilmesi esası getirilmiştir.
Madde 13. - Kanunda geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ifadelerinde, birlik sağlanması amaçlanmıştır.
Madde 14. - Kaldırılan hükümler düzenlenmiştir. 9 uncu maddenin 5 inci fıkrası ile 274 Sayılı
Sendikalar Kanunundan farklı olarak getirilen ve seçimle işbaşına gelen yöneticilerin görev
sürelerini sınırlayan düzenleme sendikaların yöneticilerini tam bir özgürlük içinde seçebilme hak
kına ve bireysel sendika özgürlüğüne aykırı olduğundan maddeden çıkarılmıştır.
Aynı şekilde, maddenin 6 ncı fıkrasında sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların yöne
ticilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile bunların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların, yönetim
veya denetim kurullarında görev aldıkları takdirde sendika veya konfederasyondaki görevlerinin
sona ermesini öngören hükmü sendikaların katılımcı demokrasilerdeki işlevlerine ve yönetime ka
tılma ve yönetime katılma ilkesine aykırı ve gereksiz bir kısıtlama olarak görüldüğünden madde
den çıkarılmıştır.
Askerî şahıslar memur statüsünde bulundukları için esasen sendikaya üye olamazlar. Bunun
ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Maddede yer alan ve işçi nitelikleri açık olan 625 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa tabi okullarda öğretmenlik yapanların ve ayrıca 40 inci maddenin 2 nci
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fıkrasındaki idare, kuruluş, kurum* banka ve sigorta şirketlerinde çalışan müfettişlerin, kontrolör
ler ile müdürlerin ve buna eşit ve bunlann üst kademelerindeki diğer yöneticilerin sendika özgür
lüğünden yoksun bırakılmaları kabul edilemez. Bu nedenle 21 inci maddenin tümüyle yürürlükten
kaldırılması uygun görülmüştür.
39 uncu maddenin 4 üncü fıkrası sendikaların çalışmalarını serbestçe belirleme haklarına ay
kırı ve dolayısıyla sendikaların özerkliğini zedeler niteliktedir. Bu fıkra demokrasilerde katılımcı
lığı da engeller biçimde görüldüğü için yürürlükten kaldırılmıştır.
Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerinin devlet denetimine tabi olması ve sendika
içi demokrasinin işlerliğinin sağlanması açısından 48 inci maddenin yürürlükten kaldırılması uy
gun bulunmuştur.
Aradan geçen zaman dolayısıyla bugün için herhangi bir anlamı kalmayan geçici maddeler yü
rürlükten kaldırılmıştır.
„ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarının güncelleştirilmesi ile ilgili olarak bir geçi
ci madde eklenmiştir.
Madde 15. - Yürürlük tarihi belirtilmiştir.
Madde 16.-Yürütme organı düzenlenmiştir.
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
29.3.1995
Esas No.: 1/839
Karar No.: 39
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 15.3.1995 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Sendikalar Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 29.3.1995 tarih ve
12 nci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Adalet, Maliye, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı temsilcileri ile, TÜRK-İŞ, TİSK, ve HAK-İŞ temsilcilerinin de iştirakiyle görü
şülmüştür.
1983 yılında kabul edilen Sendikalar Kanunu, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
koyduğu kısıtlamalar çerçevesinde yürürlüktedir. Kanunun daha çağdaş hale getirilmesi, Uluslara
rası Çalışma Teşkilatının (ILO) 87 sayılı sözleşmesi ile paralellik sağlanması, bu sözleşme hüküm
leriyle yürürlükteki kanun arasındaki farklılıkların Anayasa hükümlerinin imkânları içerisinde gi
derilmeye çalışılmasına yönelik tasan genelinde müzakere edilmiş, Komisyonumuzca olumlu bu
lunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Komisyona redaksiyon yetkisi de verilmiştir.
1 inci maddedeki 7.5.1983 tarihindeki maddî hata 5.8.1983 olarak düzeltilmiştir. 2 nci madde
de yer alan zimmet ve ihtilas hukuk tekniği nedeniyle basit ve nitelikli zimmet olarak değiştirilmiş
tir. 3 üncü maddede, şube genel kurullannın oluşması için yapılacak delege seçimlerine yargı de
netimi getirilmiştir. Ancak, itirazların süratle sonuçlanabilmesi için İş Mahkemesinin verdiği kara
mı esas alınması yolunda verilen önerge kabul edilerek madde hükmü bu şekilde değiştirilmiştir 4
ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. Tasarının 6 nci maddesine geçilmeden 2821 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapan "olağan genel kurulun dört yılda bir top
lanmasına" ilişkin önerge kabul edilerek yeni bir madde olarak ilave edilmiştir. Yeni maddeye 6
numara verilerek tasarının müteakip maddeleri teselsül ettirilmiştir.
Tasarının 6 nci maddesi verilen önerge doğrultusunda 7 nci madde olarak, 7 nci madde ise ay
nen kabul edilmiş ve madde numarası 8 olarak değiştirilmiştir. Tasarının 8 inci maddesinde "Top
lu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkili sendika" ibaresi "Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi
kesinleşen sendika" şeklinde değiştirilmiş ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
Tasannın 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, işçi sendika ve konfederasyonlannm birin
ci fıkradaki harcamalannın dışında ayrıca gelirlerinin en az yüzde beşi yerine yüzde onunun üye
lerinin eğitimi ile meslekî bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanılması Komisyonda 10 uncu
madde olarak kabul edilmiştir.
Tasanmn 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 11 inci maddesinde cezalann yeterli olmadığı ve bir misli artırılması kabul edildi
ğinden madde bu yolda redakte edilerek 12 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Tasanmn 12 ve 13 üncü maddeleri aynen ve 13-14 madde numarasıyla kabul edilmiştir.
Kaldırılan hükümlere ilişkin 14 üncü madde değiştirilmiş ve 15 inci madde olarak kabul edil
miştir. Geçici maddede faaliyette bulunan sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
vermekle yükümlü oldukları sendika üye kayıtları için verilen süre yeterli olmadığından 6 aya
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- 6 çıkartılmış, verilecek belgeler arasında sayılan noter kaydı ise noter adı, tarih ve sayısı şeklinde
düzeltilmiştir. Kanunun yürUrlüğe girdiği tarihten önce yapılan seçimler hakkında verilen önerge
hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başvuru halinde konunun mahkemelerce göz önüne
alınacağını ve tasarıya konulmasına gerek bulunmadığını belirtmiş ve önerge Komisyonumuzca
reddedilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
Ahmet Küçükel
Elazığ

Üye
M. Salim Ensarioğlu
Diyarbakır
(İmzada bulunamadı)
Üye
Mustafa Zeydan
Hakkâri
Üye
Selahattin Karademir
Kahramanmaraş
Üye
Ali Uyar
Hatay

Sözcü
Emin Kul
İstanbul
(Muhalefetim saklı
olmak kaydıyla)
Üye
Mustafa Balcılar
Eskişehir

Üye
H. İbrahim Özsoy
Afyon

Üye
Fevzi Arıcı
İçel
(imzada bulunamadı)
Üye
Hacı Filiz
Kırıkkale
Üye
Cemal Alişan
Samsun

Üye
Kemalettin Göktaş
Trabzon(imzada bulunamadı)
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Üye
Ergun Özdemir
Giresun
(İmzada bulunamadı)
Üye
Ali Su
içel
Üye
Ali İbrahim Tutu
Erzincan
Üye
A. Feyzi Inceöz
Tokat
(İmzada bulunamadı)
Üye
Şerif Bedirhanoğlu
Van
(İmzada bulunamadı)
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MUHALEFET ŞERHİ
1. Kanun tekliflerinin tasarı ile birleştirilmemesi,
2. Seçme ve seçilme hakkı ile ilgili sendikaların tüzüklerini serbestçe belirlemeleri ilkesine
uygun değişiklere yeterli yer verilmemesi ve bu konuda ayırım yapılması,
3. Kuruculuk ve yöneticilikte mütekabiliyet esası aranmaksızın hüküm tesisi,
4. Temerrüte düşen ve kasden ödenmeyen sendika aidatlarının tahsiline imkân verilmemesi,
5. Kâr amacı gütmeksizin sendika tesislerinin verdiği hizmetler karşılığı alınan katılımın vergi
ve harçtan muaf tutulmaması,
6. Sendikaların giderlerini belirlemedeki serbestlik ilkelerine uyulmaması,
7. Sendika temsilcisi tayininde eşitlik ilkesinin dikkate alınmaması,
8. Bazı hükümlerin tadilinde soyut ve yoruma müsait ifadelere yer verilmesi,
9. Para cezası gerektiren fiillere karşılık, fiilin ağırlığı gözetilerek ayırım yapılmaksızın aynı
miktarda cezanın öngörülmesi,
10. Sendikalara gereksiz yeni külfetler yüklenmesi,
yönlerinden bir kısım maddelere muhalifim.

,

Emin Kul
İstanbul
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HÜKÜMETİN TEKLlF ETTİĞİ METİN
Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. - 7.5.1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin altıncı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"işveren Vekili: İşveren sayılan gerçek ve tüzelkişiler ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluş
ları adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlara denilir."
MADDE 2. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Madde 5. - Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı ya da uluslararası bir anlaşma
dan doğan yükümlülük nedeniyle, anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı olmak; medenî haklan kul
lanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak, kamu hizmetlerinden yasak
lı olmamak; Türkçe okuryazar olmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçak
çılığı dışında kalan kaçakçılık suçlanndan biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya
taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak şart
tır." ,'.
MADDE 3. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü •'
aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üye
ler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hü
kümlere göre seçilir. Seçimlere üç işgünü içinde yapılacak itiraz mahallî iş mahkemesince üç işgü
nü içinde karara bağlanır ve hükmün temyizi halinde Yargıtay onbeş gün içinde uyuşmazlığı kesin
olarak sonuçlandım. Şube genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüzelliden çok ol
mamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir."
MADDE 4. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 11 inci maddesine bir bent eklenmiştir.
"13. Delege seçiminde uyulacak esasların, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi."
MADDE 5. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralan aşağıdaki şekilde(değiştirilmiştir.
\
"Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi no-,
ter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tastiki ile olur. Çekil
me bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin
bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çe
kilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içeri
sinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde ka
zanılmış sayılır."
"Bağlı bulundukları, kanunla kumlu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük
aylığı veya toptan ödeme alarak, içten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeli
ği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika şubesi,
sendika veya konfederasyonların yönetim ve denetim kumllanndaki görevleri sırasında yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri sü
resince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder."
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. - 5.5.1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin altıncı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
,
"işveren Vekili: işveren sayılan gerçek ve tüzelkişiler ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluş
ları adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlara denilir."
MADDE 2. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Madde 5. - Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı ya da uluslararası bir anlaşma
dan doğan yükümlülük nedeniyle, anlaşmaya taraf olan ülke vatandaşı olmak; medenî haklan kul
lanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak, kamu hizmetlerinden yasak
lı olmamak; Türkçe okuryazar olmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hır
sızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istih
lak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır ha
pis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulun
mak şarttır."
MADDE 3. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"işçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü
aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üye
ler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hü
kümlere göre seçilir. Seçimlere üç işgünü içinde yapılacak itiraz mahallî iş mahkemesince üç işgü
nü içinde kesin olarak karara bağlanır. Şube genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyÖzelliden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir."
MADDE 4. - Tasarının, 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. - Tasarının, 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 6. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
"Madde 28. - Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine aykırı fa
aliyet göstermeyen uluslararası işçiye işveren kuruluşlanna serbestçe üye olabilirler ve üyelikten
çekilebilirler.
İlgili kuruluş, üye olduğu uluslararası kuruluşun tüzüğünü üye olduğu tarihi izleyen onbeş gün
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu,
ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirilir.
Üye olunan uluslararası kuruluşun tüzüğü birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya
uluslararası kuruluş bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı takdirde, Çalışma
ye Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeliğin iptali için sendika veya konfederasyon merkezinin bulun
duğu iş mahkemesinde dava açar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları Türkiye'de
kurulu konfederasyonlara üye olabilirler,"

MADDE 7. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin yedinci bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"7. Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydı ile ismaî ve iktisadî teşebbüslere
yatırımlar yapmak."
,
MADDE 8. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki alan sendika, işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir,
ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin ara
sında en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak
üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeş gün içinde
kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir."
MADDE 9. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrala
rı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
''Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini bu kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri
dışında kullanmazlar ve bağışlayamazlar. Ancak, teknik ve meslekî eğitim tesisleri yaptırılabilir.
tşçi sendika ve konfederasyonları, birinci fıkradaki harcamaların dışında ayrıca gelirlerinin en
az yüzde beşini üyelerinin eğitimi ile meslekî bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorun
dadırlar."
MADDE 10. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuri
yetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya züm
re tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 6. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır. Tüzüklerde daha kısa bir sürede toplanma öngörü
lebilir."
MADDE 7. -2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
"Madde 28. - Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Devletinin şekline, insan haklarına saygı
lı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; Devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiç bir suretle belli bir kişiye,
zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göster
meyen uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler.
İlgili kuruluş, üye olduğu uluslararası kuruluşun tüzüğünü üye olduğu tarihi izleyen onbeş gün
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu,
ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir.
Üye olunan uluslararası kuruluşun tüzüğü birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya
uluslararası kuruluş bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı takdirde, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeliğin iptali için sendika veya konfederasyon merkezinin bulun
duğu iş mahkemesinde dava açar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları Türkiye'de
kurulu konfederasyonlara üye olabilirler."
MADDE 8. - Tasarının 7 nci maddesi, 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı elliye ka
dar ise bir, ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasında en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok
sekiz olmak üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeş
gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir."
MADDE 10. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini bu kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri
dışında kullanamazlar ve bağışlayamazlar. Ancak, teknik ve meslekî eğitim tesisleri yaptırılabilir.
İşçi sendika ve konfederasyonları, birinci fıkradaki harcamaların dışında ayrıca gelirlerinin en
•\z yüzde onunu üyelerinin eğitimi ile meslekî bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorun
dadırlar."
MADDE 11. - Tasarının 10 uncu maddesi, 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 815)

-12(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
lamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amaçlan güden veya bu yolda faaliyette bulu
nan sendika ve konfederasyonlar Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla gö
revli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca açılan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her saf
hasında talep üzerine veya re'sen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına
ve yöneticilerinin görevlerine son verilmesine karar verebilir."
MADDE 11. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci* ikinci, üçüncü,
dördüncü ve altıncı fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" 1 . 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 26
ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde ça
lışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgarî ücretin aylık brüt tutarının onda birdinden az
olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında
ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen
asgarî ücretin aylık brüt tutarının onda biri kadar ağır para cezasına hükmedilir.
2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirti
len izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykın hareket eden
işverenlere sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgarî ücretin aylık
brüt tutarının beşte birinden az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.
3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykın hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve
dördüncü fıkralan hükümlerine, 51 inci. maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykm hareket eden
sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük
işçiler için belirlenen asgarî ücretin aylık brüt tutarının dörtte birinden az olmamak üzere ağır para
cezasına hükmedilir.
4. 39, 49 ve 50 inci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun,
tüzüğüne göre sorumlu kişileri hakkında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
belirlenen asgarî ücretin aylık brüt tutarının yarısından az olmamak üzere ağır para cezasına hük
medilir.
6. 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonların so
rumlu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir."
MADDE 12. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçilerin Bildirilmesi
Madde 62. - işveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdî sona eren işçileri, izle
yen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
MADDE 13. - 2821 sayılı Sendikalar Kanuna aşağıdaki Ek 2 nci madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2. - Bu Kanunun tüm maddelerinde geçen Çalışma Bakanlığı adı, "Çalışma ye
Sosyal Güvenlik Bakanlığı";Bölge Çalışma Müdürlüğü ise, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir."
Kaldırılan Hükümler
MADDE 14. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkra
ları, 21 inci maddesi, 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 48 inci maddesi ile kanunun 2 nci bö
lümünde "Geçici Hükümler" başlığı altında yer alan Geçici 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6,7 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 12. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1.8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 26
ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde ça
lışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az
olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında
ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen
asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezasına hükmedilir.
2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirti
len izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden
işverenlere sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık
brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.
3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve
dördüncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden
sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine sanayi kesiminde çalışan 16 yaşınndan büyük
işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının yansından az olmamak üzere ağır para ce
zasına hükmedilir.
4. 39,49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun, tü
züğüne göre sorumlu kişileri hakkında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için be
lirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.
5. 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonların so
rumlu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir,"
MADDE 13. - Tasarının 12 nci maddesi, 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. -Tasarının 13 üncü maddesi, 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Kaldırılan Hükümler
MADDE 15. - 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci ve altınca fıkra
ları, 21 inci maddesinin ikinci ve beşinci bentleri, 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 48 inci
maddesi ile kanunun ikinci bölümünde "Geçici Hükümler" başlığı altında yer alan Geçici 1, 2, 3,
4, 5, 6,7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GEÇİCİ MADDE - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan sendikalar dört ay
içinde, Kanunun yürürlük tarihi itibari ile üyelerini; sendika üye kayıt fişindeki bilgileri, noter kay
dını ve üyelerinin çalıştıklan iş yerlerinin unvan ve sicil sayısını da içeren listelerle, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirirler.
İşverenler de, işyerlerinde Kanunun yürürlük tarihinde çalışan işçileri, işçi bildirim listeleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aynı süre içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bildirimlerdeki bilgileri, kendi kayıtlan ile karşılaştınr; kayıtlaıda bulunmayan üyeliklerle ilgili belgeler üzerinde değerlendirme yaparak, taraflara bildirir.
M A D D E 15. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 16. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı
Af. Karayalçm
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
N. Cevheri
Devlet Bakanı

Y.Aktuna
Devlet Bakanı
M.Gülcegün
Devlet Bakanı

A.Ş. Erek
Devlet Bakam

Ö.Alpago
Devlet Bakanı
N.Kurt
Devlet Bakanı
A. A. Doğan
Devlet Bakanı
S.Sümer
Devlet Bakanı
S. Erdem
Adalet Bakanı
M. Moğultay
İçişleri Bakanı
N. Menteşe
Millî Eğitim Bakanı
N. Ayaz
Sağlık Bakanı
D. Baran
Tarım ve Köyişleri Bakanı
R. Şahin
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. Dönen
Kültür Bakanı
T. Savaş
Orman Bakanı
H. Ekinci
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B. S. Daçe
Devlet Bakam
A. E. Kıratltoğlu
Devlet Bakam
A.Köyliloğlu
Devlet Bakanı
A. Ataç
Devlet Bakam
A. Gökdemir
Devlet Bakam
B.Alagöı
Millî Savunma Bakam
Af. Gölhan
Maliye Bakam
/. Attila
Bay. ve İskân Bakam
H.Çulhaoğlu
Ulaştırma Bakam
M.Köstepen
Çal. ve Sos. Güv. Bakam
N. Matkap
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V.
R. Şahin
Turizm Bakanı
Ş. Ulusoy
Çevre Bakam
R. Akçalı
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GEÇİCİ MADDE. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan sendikalar altı ay
içinde, kanunun yürürlük tarihi itibari ile üyelerini; sendika üye kayıt fışindeki bilgileri; noter adı
ile kayıt tarih ve numarasını ve üyelerinin çalıştıklan işyerlerinin unvan ve sicil sayışım da içeren
listelerle. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirirler.
İşverenler de, işyerlerinde Kanunun yürürlük tarihinde çalışan işçileri, işçi bildirim listeleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aynı süre içinde bildirmekle yükümlüdürler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bildirimdeki bilgileri, kendi kayıtları ile karşılaş
tırır; kayıtlarda bulunmayan üyeliklerle ilgili belgeler üzerinde değerlendirme yaparak, taraflara
bildirir.
MADDE 16. - Tasarının 15 inci maddesi, 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 17. - Tasarının 16 ncı maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

©

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 815)

