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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Bingöl İlinde meydana gelen deprem 

nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve yakınlarına geçmiş ol
sun dileklerini belirten bir konuşma yaptı. 

AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Çelik, 
CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, 
Aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 
Tokat Milletvekili Feramus Şahin, 
Çorum Milletvekili Agah Kafkas, 
1 Mayıs işçilerin birlik ve dayanışma günü münasebetiyle; 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 

yapılacak frekans ihalelerine ilişkin, 
Gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz kirliliği 

ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/71) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın (6/256), (6/292) esas numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sözlü soruların geri verildiği bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, İş Kanunu Tasarısının (1/534) (S. Sayısı: 73) görüşmeleri, komisyon 

yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
2 nci sırasında bulunan, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının (1/546, 1/63, 1/142, 1/151, 1/180) (S. Sayısı: 127) görüşmeleri tamamlandı, elektronik 
cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

6 Mayıs 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.43'te son verildi. 
Yılmaz Ateş 

Başkanvekili 
Suat Kılıç Enver Yılmaz 
Samsun Ordu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
O 

No. : 103 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

2 . 5 . 2003 CUMA 
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi 

1. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, muhtemel Irak operasyonu için biyolojik saldırılara 
karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/287) 

. n 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

6 Mayıs 2003 Salı 
BAŞKAN : Başkanvckili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 
®— 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, üç değerli milletvekili arkadaşımız gündemdışı söz talebinde bulunmuş

tur; kendilerine sırasıyla söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, deprem ve Tunceli İlinin sorunlarıyla ilgili söz isteyen Tunceli Milletvekili 

Sayın Sinan Yerlikaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. Süreye riayet etmenizi de rica ediyorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli İlinin sorunları ve alınması 

gereken tedbirlerle, Bingöl'de meydana gelen deprem ve. Tunceli İline yansımalarına ilişkin gün
demdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimin 
başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bingöl İlimizde 1 Mayıs günü vuku bulan depremden ötürü, ölen vatandaşlarımıza, çocuk
larımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yaralı vatandaş
larımıza acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. 

Yine, bugün, 31 yıl önce, suçlan yalnızca "kahrolsun ABD emperyalizmi ve yaşasın demok
ratik, laik ve bağımsız Türkiye" demek olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idam edil
diği gündür. "Ya vatan ya ölüm" diyen, bir damla kan akıtmayan, dillerinden Atatürkçülüğü düşür
meyen bu devrimci gençlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Tıpkı Adnan Menderes ve ar
kadaşlarının idamı gibi, bu idam da yanlış olmuştur, haksız olmuştur, maalesef içbarışımızı çok 
zedelemiştir değerli arkadaşlarım. Bu vesileyle, vatanımız için, Türkiyemiz için ölen bütün şehit
lerimizin anıları önünde saygıyla tekrar eğiliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, depremler kuşağı içerisinde, geçmişte olduğu gibi, yakın 
tarihimizde de sık sık depremler yaşadı. 17 Ağustos 1999 tarihinden bugüne kadar, Kocaeli, Yalova, 
Gölcük, Bolu, Avcılar ve sonrasında Pülümür, Bingöl depremleri; ama, arkadaşlar, görülen odur ki, 
biz, bu depremlerden hiçbir ders çıkarmamışız. Sorun, her afetten sonra bütün sıcaklığıyla gündeme 
gelmekte, bir süre sonra unutulmaktadır, ta ki yeni bir deprem oluncaya kadar. Oysaki, Türkiye, 
depremlerle bir arada yaşamaya mecbur bir ülkedir. Bu nedenle, bugünden tezi yok, bir ulusal dep
rem politikası belirlemek durumundayız. Yerleşme ve yapılaşma konularında gerekli yasal tedbir
leri almalıyız. Depremde tuzla buz olan kamu binalarının müteahhitleriyle beraber, bu binaların 
kabulünde rol oynayan müdürleri ve kontrol mühendislerini de sorumlu tutarak, bunlar hakkında da 
cezaî takibata geçilmeli; mevcut ceza oranı bir yasa değişikliğiyle artırılarak, bir trafik cezası suçun
dan çıkarılmalı ve bu sorumlular hakkında gereken ceza verilmeli, tecziyeye gidilmelidir; yoksa, 
cezanın caydırıcılık prensibi ortadan kalkmış olur. 

- 4 2 9 -



T.B.M.M. B : 75 6 . 5 . 2003 O : 1 

Değerli arkadaşlar, Tunceli ve Bingöl'deki depremlerden dolayı, dün, genel hayatı etkinlik 
onayının alındığını öğrendim. Bu kararı saygıyla karşılıyorum ve bu kararda etkili olan Bayındırlık 
Bakanını kutluyorum. Zaten, Sayın Bakan, her iki depremde de, olay günü hemen deprem mın-
tıkasındaydı, çalışmaları izleyerek bilgiler aldı, sonradan buraya gelerek gereken yardımlarda 
bulundu. Bu hakkı teslim etmeliyiz kendisine, Sayın Zeki Ergezen'e teşekkürlerimi sunuyorum. An
cak, depremde zarar gören belediyelerimiz de var. Belediyelerimizin altyapıları çok zarar görmüş
tür değerli arkadaşlar. Bu nedenle, 4123 sayılı Yasa devreye sokularak her iki il afet bölgesi ilan 
edilmeli, buradaki belediyelerimizin İller Bankasında olan payları kesilmemeli, hatta, paylar ar
tırılarak, belediyelerimizin vatandaşa hizmet olanağı sağlanmalıdır. Bu nedenle, afet bölgesi ilan 
edilmesi de acilen önem arz etmektedir. 

Yine, bu yöremizde bulunan çiftçilerimiz, esnafımız da, gayet tabiî olarak büyük zarar görmüş
lerdir. Çiftçi ve esnafımızın da bankaya olan borçları, kooperatife olan borçları belli bir süre ertelen
meli ve bu kesime de büyük bir destek verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, depremler, tabiî ki, çok sorun yaratıyor; ama, geçmişte bu bölge büyük 
sorunlar yaşadı, yirmi yıl olağanüstü halle idare edildi, köyler boşaldı, insanlarımız göçe zorlandı ve 
nitekim, bölge tamamen hasarlı bir bölgedir. Tunceli de bu bölge içindedir. Tunceli'nin büyük sıkın
tıları var, büyük dertleri var değerli arkadaşlarım. Bölgenin ortak dertlerinden biri olan ve Tunceli'de 
hüküm süren bu dertlerin başında köye dönüş meselesi var. Ne yazık ki, bugüne kadar, hiçbir 
hükümet, köye dönüş projesi konusunda adam gibi bir proje ortaya koymadı. Köy serbest dediler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Benim 5 dakikam bitti mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Bitti. 
Sayın Yerlikaya, size 2 dakika eksüre veriyorum, lütfen, tamamlayın. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Köye dönüş serbest, gidebilirsiniz dediler; ancak, 

ne yazık ki, vatandaşın köye gidecek, tarlasını ekecek, evini yapacak parası yok. Hakikaten, dev
letin bu konuya ciddî biçimde eğilip, acil bir köye dönüş projesi hazırlayarak, vatandaşımızın der
dine derman olması gerekiyor. 

İlimizin çok sorunları var -daha baştayım- sağlık sorunları var, eğitim sorunları var; ben, bu iki 
sorunu çok önemli sayıyorum. Bugün, Tunceli'nin bütün köy okulları ve sağlık ocakları kapalı 
bulunmaktadır. İlimizde mevcut bir tek hastane vardır, ilçelerde sağlık merkezleri vardır; ama, Sağ
lık Bakanlığının, bu sağlık merkezlerini sağlık ocağına dönüştürdüğünü görüyoruz; bu, çok yanlış 
bir karardır. Oranın iklim ve coğrafî yapısı göz önüne alınırsa, vatandaş, sağlık ocaklarından yeter
li biçimde hizmet alamaz; çünkü, bu merkezler ortadan kaldırılırsa, günübirlik sağlık tedavisiyle, 
vatandaşa gereken sağlık hizmetini veremeyiz, Sağlık Bakanlığımız, bu karardan acilen vazgeç
meli; hatta ve hatta, bu sağlık merkezlerini hasta yatabilecek standarda getirmelidir. 

Yine, Tunceli İlinde, ne yazık ki uzman hekim yok. Bu konuyu, bütçe görüşmelerinde de soru 
olarak dile getirdim; bu sorunun da çözülmesi gerekiyor. 

Yine, depremlerden dolayı yatılı bölge okullarımız, okullarımız çok zarar gördü. Okullar, 
eğitim yönünden çok eksik durumdadır. YİBO'lar yetersiz duruma gelmiştir. Bu nedenle, Mazgirt'te 
acilen yeni bir yatılı ilköğretim bölge okuluna, Hozat'ta, Pertek'te ikinci bir yatılı okula ihtiyaç var
dır; çünkü, öğrenciler -kapasite itibariyle- bu okullara sığmamaktadırlar. Yine, mevcut okul
larımızın derslikleri çoğaltılmalı, hizmete geçirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Tunceli'nin daha birçok derdi var. Bunları geçerek, son olarak, kısaca 
şuna değinmek ve Sayın Başkandan da bir ricada bulunmak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika eksüre rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, benim 2 

dakikamı Sayın Yerlikaya'ya verin. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Sağ olv.n. 
BAŞKAN - Sayın Bakan süresini verdi; ama, programı ona göre ayarladık. 
Sayın Yerlikaya, siz, konuşmanızı toparlayın; işin önemi ortadadır. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Tunceli, hayvancılık 

itibariyle cazip bir merkezdir. Orada yaylalar vardır, Pertek ve Çemişkezek ilçelerimizde "göçerler" 
dediğimiz Savaklar vardır; bunlar, her yıl yaylalara gitmektedirler. Hayvancılık, son zamanlarda 
çok zayıfladı. Hayvancılığın gelişmesi, bu insanlara yapılacak yardımla mümkün olabilecektir. Bu 
insanlarımıza maddî ve manevî destek vermeliyiz, yaylalara gidiş gelişlerinde, yayla bulmaları 
konusunda kendilerine avantaj sağlamalıyız, mümkünse, kapalı yayla bırakmamalıyız ki, bu insan
lar, mümkün mertebe, yaylalarına gitmek durumunda olsunlar. 

Yine çok önemli bir konu -Türkiye için de çok yararlı- Tunceli'nin turizmine şu ana kadar el 
atılmamış, Tunceli'nin turizm master planı çıkarılmamıştır. Bu plan çıkarıldığı takdirde, Tunceli'nin 
turizm bakımından çok zengin olduğu ortaya çıkacaktır ve dolayısıyla, Türkiye'nin bütçesine de çok 
büyük katkı sağlayacaktır. Tunceli'nin turizm master planının çıkarılmasına acilen gerek vardır. 

Bugün, Köy Hizmetlerini aradığımda, akaryakıtlarının olmadığını ve hiçbir araçlarının çalış
madığını söylediler. Ayrıca, ilimizde Köy Hizmetlerinin araçları zaten çok eksiktir. İlimizdeki araç
ların büyük bir miktarını Kovancılar-Bingöl karayoluna aktardıklarını duydum. Oysaki, Tunceli de 
bir deprem mıntıkasıdır, orada da deprem vuku bulmuştur. Bu ilimizdeki araçlar, mümkün mertebe 
yerinde kalsın, deprem görmeyen civar illerdeki bazı araçlar -tabiî ki, önemlidir orası- oraya tak
viye edilsin; o nedenle, bunu Sayın Bakandan da rica ediyorum. 

Tunceli'nin, Karayollarına bağlı olan yolları olsun, Köy Hizmetlerine bağlı olan yolları olsun, 
çok kötü bir durumdadır, onarılmayacak bir durumdadır. Bunu, sayın bakanlarımıza... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, ülkemizdeki deprem ve bozuk yapılaşma konusunda, 

Adana Milletvekili Sayın Ayhan Zeynep Tekin'e aittir. 
Buyurun Sayın Tekin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2. -Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, Türkiye'de kalitesiz yapılaşmanın ve standart

lara uymayan inşaat malzemeleri kullanımının özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde sebep ol
duğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (Adana) - Ben, öncelikle, Bingöl'de hayatını kaybeden insanlara 
rahmet, ülkemize başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde son zamanlarda sık sık meydana gelen, sonun
cusunu Bingöl'de yaşadığımız depremle ilgili, inşaat mühendisi, bürokraside müteahhit-kontrol iliş
kilerini yaşamış bir bürokrat, her şeyden önce duyarlı bir insan olarak söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle, Yüce Meclisimizi, aynı zamanda televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı 
da saygıyla selamlıyorum, 

İnsan hayatı üzerine kurulan karşılıklı çıkar ilişkilerini, yolsuzlukları, hırsızlıkları ortadan kal
dırarak, kontrol ve müteahhit ilişkilerinde rüşvet çarkının önlenmesi, daha doğrusu, ahlak hırsız-
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lığının önlenmesi, yine, hükümetimiz döneminde yapılacak çalışmalarla gerçekleşecektir. Bunları 
söyledikten sonra, depremle ilgili teknik bilgiler sunmak istiyorum. 

Yapılarımıza, düşey doğrultuda etkiyen yüklerin yanı sıra, en önemli yük, özellikle ülkemizde 
deprem yüklemesidir. Dünyanın derinliklerinde "aktif fay" denilen bölgelerde relatif hareketle 
biriken enerji, kırılma sonucu açığa çıkmaktadır. Bu noktaya, deprem odağı (fokus) adı verilir. Dep
rem odağının tam üstüne tekabül eden yer kabuğu üzerindeki noktaya ise deprem merkezî (epicen-
ter) adı verilir. 

Deprem odağında açığa çıkan muazzam enerji, her yönde enerji dalgaları olarak yayılır, bu 
enerji dalgaları yeryüzü kabuğuna ulaşırlar ve taban kayasında hareketler oluştururlar. Bu hareket
ler, deprem ölçüm aletleri tarafından, genellikle deprem süresince, zamana bağlı ivmeler olarak 
kaydedilir. En kuvvetli yer hareketleri deprem merkezinde ve civarında olur; deprem merkezinden 
uzaklaştıkça bu hareketler süratle azalır. 

Dünyanın derinliklerindeki mevcut ana fay hatları bellidir ve Türkiye, Akdeniz'den Asya 
Kıtasının içlerine uzanan ana fay hatlarından birinin üzerindedir. Bu durumda, Türkiye, ciddî dep
rem riskine maruz bir ülke olarak görülmelidir. 

Türkiye'de her bölgenin, ana fay hatlarına yakınlık ve uzaklığına göre, bir deprem riski bulun
maktadır. Türkiye'deki her bölgenin deprem riski, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı tarafından yayımlanan deprem bölgeleri haritasına göre belirlenmiştir. Türkiye'de yapılan 
tüm inşaat yapılarının, bu deprem bölgesi haritasına göre ve 1998 yılında uygulanması zorunlu hale 
getirilen Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve TS-500 Betonarme Yapıların 
Hesap ve Yapım Kuralları ilkelerine göre yapılması gerekmektedir; fakat, ülkemizde görülen odur 
ki, bu yönetmelik ve kurallar, nedense, yeterince uygulanmamaktadır. 

Deprem bölgelerinde yapılan incelemelerde, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorun
ları yanında, çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem sorunları ve teknik kusurlardan kaynaklandığı 
görülmektedir. İnşaatlarda kullanılacak malzeme ve yapılacak işçilik, Türk Standartları Enstitüsü ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı genel teknik şartnamesi kurallarına uygun olmalıdır. İnşaatlarda 
çalışan demirci ve kalıpçı ustalarının, genellikle meslekte çalışarak yetiştikleri, herhangi bir teknik 
eğitim alarak belge sahibi olmadıkları görülmektedir. 

Pratikten yetişen -burası çok önemli sayın milletvekilleri- bu elemanlar, zaman zaman çeşitli 
konularda çok önemli olan hususları pratikten öğrendikleri şekliyle yaparak yanlış ve hatalı uy
gulamalara sebep olmakta veya çeşitli nedenlerle ihmalci davranmaktadırlar. İnşaatlarda çalışması 
öngörülen ara eleman olarak yapı teknikerlerinin, sürveyanların mutlaka iş başında olmaları ve bu 
konuda gerekli denetimleri yapmaları gereklidir. İnşaatlarda çalışan ve yapının statik sistemini inşa 
eden demirci ve kalıpçı ustalarının, mutlaka çeşitli meslekî bilgileri içeren kurslara tabi tutulması, 
başarılı olanlara belge verilmesi ve inşaatlarda belgesiz usta ve kalfa çalıştırılmaması gerekmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pratikten yetişen mevcut usta ve kalfalar, belge almaları 
için teşvik edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, lütfen tamamlayın. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (Devamla) - İnşaatlarda meydana gelen hasarların bir bölümü 

demirci ustası ve kalıpçı ustasının çeşitli nedenlerle yaptığı işçilikten doğan hatalardan kaynaklan
maktadır. 

Özel inşaat yapan mal sahipleri ve müteahhitler, inşaatları genellikle usta ve kalfalara kaba in
şaat olarak metrekare birim fiyat üzerinden götürü usulde yaptırmaktadırlar. Burada, usta ve kal
falarla pazarlık yapılması sonucunda, demirci ve kalıpçı ustaları, işsiz kalmamak için -önemle 
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üzerinde duruyorum, vurguluyorum- fiyat kırmaktadırlar. Aşırı fiyat kıran usta ve kalfalar, doğal 
olarak, zarar etmemek için işçiliği gereği gibi yapmamaktadır. Örneğin, kolonlarda etriye sıklaştırıl
masını yapmamakta, kiriş-kolon ve döşeme demirlerini yeteri kadar sıklıkta bağ teliyle bağ
lamamakta, etriye uçlarını kolon ve kiriş içine doğru kıvırmamakta veya işi zarar etmeden bitirebil
mek için çeşitli hatalar yapmaktadırlar. Kalıpçı ustaları, kalıp tahtalarını yeterince sıkıştırmadıkları 
için, beton dökülürken beton şerbeti bu kalıp aralıklarından sızıp gitmektedir. 

Böylece, beton mukavemeti düşmektedir. Bunun için, kalıbın, beton şerbetini kaçırmayacak 
şekilde sıkı çakılması gerekmektedir. İnşaatların taşıyıcı sistemini inşa eden usta ve kalfaların 
yeterince denetlenmedikleri, ayrıca ücretlerinin tam olarak verilmemesi yüzünden eksik iş yap
maları sonucu çeşitli hasarlar meydana geldiği müşahede edilmiştir. 

Proje onaylayarak veya ruhsat alınarak yapılan inşaatlarda dahi, inşaat faaliyeti esnasında, tek
nik uygulama sorumlusunun bilgisi dışında uygulama projelerinin değiştirildiği, ilaveler yapılarak 
projenin büyütüldüğü, kat yüksekliklerinin artırıldığı tespit edilmiştir. Esasen, birçok inşaatta tek
nik uygulama sorumlusunun bilgisi dışında imalatlar ve proje değişiklikleri yapılmaktadır. Yapının 
projesine uygun olarak imalatın yapılmasının sağlanması zorunludur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tekin, son sözleriniz için mikrofonu açıyorum. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (Devamla) - Efendim, bu, çok önemli bir konu; arkadaşlarımın da 

müsaadesini alarak, teknik bilgi vermek istiyorum, izin verirseniz. 
BAŞKAN - Efendim, siz, bu işin mahareti içerisinde özetleyin lütfen. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
İnşaatlarda kullanılan malzemelerin Türk standartlarına uygunluğu önşart olmalıdır. Oysa, bazı 

inşaatlarda yapılan incelemelerden ve alınan malzeme örneklerinden, inşaatın belkemiğini oluş
turan inşaat demirinin, projesinde gösterilen mukavemet değerinin altında olduğu, betonarme 
betonu sınıfının düşük kalitede olduğu tespit edilmektedir. Buradan çıkan sonuç; yapılarda, genel
likle düşük mukavemetli malzeme kullanıldığı ve dolayısıyla, bu malzeme farklılığından dolayı 
parasal yönden yüklenici firmalar kâr etmektedir. 

Yapılarda meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biri, yapının statik sistemindeki 
aksaklıklardır. Statik sistemi kuran mühendisin yeterince tecrübeli olması, gerekli mühendislik for
masyonunu haiz olması gereklidir; günümüzde, mevcut şartname ve yönetmelikler çerçevesinde, 
statik projeyi yapabilmelidir. 

Kontrol noktalarında çalışan mühendislerin de, yeterince tecrübeli olmaları, malzeme ve 
projeyi okuma yetenekleri bulunmalıdır. 

Türkiyemizde, dört yıllık eğitimle mühendis yetiştiriyor ve bu mühendislere geniş yetkiler 
veriyoruz. On yıllık, yirmi yıllık mühendislerimizi, yeni mezun olanlarla bir tutuyoruz. Dünyanın 
hiçbir yerinde, dört.yılda, mühendislik mesleği tam olarak öğretilemez; ancak, temel bilgi ve pren
sipler öğretilebilir. 

Mühendislerimizin meslekî bilgi ve birikimlerini geliştirmek için, okul sonrası açılacak mes-
lekiçi eğitim seminerleri ve kurslarıyla, dünyada ve ülkemizde, mühendislik alanlarındaki yeni bil
gileri vermek durumundayız. Depreme dayanıklı yapı üretimi, ancak deprem mühendisliğindeki 
gelişmeleri yakından takip edebilen bilinçli mimar ve mühendislerle sağlanabilir. Bu anlamda, mes-
lekiçi eğitim konusuna ağırlık verilmelidir. Üniversitelerin ve meslek odalarının, meslekiçi eğitim 
programlarına ağırlık vermeleri sağlanmalıdır. 

Ülkemizde meydana gelen her deprem sonrası bir fay tartışması gündeme gelmektedir. Görsel 
medyada ve basında, bundan sonra muhtemel deprem senaryoları düzenlemekte ve nerede, nasıl, 
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kaç şiddetinde bir deprem olacağı bol bol konuşulmaktadır. Artık, bu tartışmaları bir kenara bırakıp, 
depremin, Türkiye'de ortaya koyduğu toplumsal ve siyasal gerçeği, deprem riskine karşı hangi ön
lemlerin alınması gerektiği konularını, en kısa zamanda görüşmeye açmalıyız. 

Üniversitelerimizdeki inşaat fakültelerinde bulunan hocalarımızın da en kısa zamanda devreye 
girerek, mevcut kamu yapıları ve diğer inşaat yapılarıyla ilgili araştırma ve çalışma yapmalarını ve 
alınacak önlemlerin bir an önce ortaya konulmasını sağlamalıyız. 

Hepinizi, tekrar, en kalbî duygularımla, saygılarımla selamlıyorum; ülkemizin, bir daha dep
remlere maruz kalmamasını, insan kaybı olmamasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tekin. 
Milletvekili arkadaşlarımızın, Tüzük gereği verilen süreye riayet etmeleri Başkanlığın bek

lediği bir hassasiyettir; arkadaşlarımız bu konuya riayet ederlerse, biz, işleri daha kolay götürürüz. 
Şimdi, her iki konuşmacımız da deprem konusu üzerinde düşüncelerini arz ettiler. 
Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın Zeki Ergezen bu konuda söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkanım, sayın mil

letvekillerini; 1 Mayıs 2003 Perşembe 03.27'de Bingöl'de meydana gelen 6,4 şiddetindeki deprem
de, 177 kişi hayatını kaybetmiş -bunlardan 85'i Çeltiksuyu Pansiyonundaki öğrencilerimiz- 520 kişi 
yaralanmış -114'ü, yine, aynı pansiyondaki öğrencilerimiz- 312 ev yıkılmış, 2 400'ü oturulamaz hale 
gelmiştir. Bundan dolayı, önce Bingöllülere, yakınlarına, ondan sonra halkımıza başınız sağ olsun 
diyoruz; ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyoruz ve Cenabı Mevlam, hal
kımıza, Bingöllülere sabırlar versin diyoruz. 

Ayrıca, depremi, Sayın Sinan Yerlikaya'nın sosyal boyutuyla, Sayın Zeynep Tekin'in de teknik 
boyutuyla Meclisin gündemine getirmiş oldukları ve bundan dolayı da, bizim sizlere bilgi ver
memize imkân sağladıkları için, iki sayın milletvekilimize teşekkür etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, depremin gece 03.27'de olmasından hemen sonra, İçişleri Bakanı 
Sayın Abdülkadir Aksu, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bizleri haberdar etti. Biz de, Bin
göl milletvekillerini arayarak, alelacele Bakanlığa intikal ettik. Bir koordinasyon sağlandı ve Sayın 
Başbakanımız, ilgili bakanlar ve milletvekilleriyle beraber Böngöl'e hareket ettik. 

Deprem mahalline gittiğimizde, gerçekten, herhalde geçmiş depremlerden kazanılan tecrübey
le de "bir musibet bin nasihatten evladır" diyerek, Gölcük depreminden sivil savunmanın ders al
dığını, valilerimizin, örgütlü diğer insanlarımızın ders çıkardığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını 
gördük. 

Başta sivil savunma arama-kurtarma ekiplerinin, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ekiplerinin, bir plan dahilinde, bölgeye intikal ettiklerini gördük. 

Çevre illerden kurtarma ekipleri, bölgeye zamanında ulaştılar. 
Kızalayın çadırları, biz, sabah 11.00-12.00 civarında orada olduğumuzda, yeterli olmasa da 

ulaşmıştı. Kızılayın Başkanı da, bizimle beraber, Ata Uçağıyla Bingöl'e geldiler. Kızılayın Elazığ ve 
diğer çevre illerdeki çadırları akşama kadar ile ulaştırılmaya çalışıldı. Ankara'dan 167'nin üzerinde 
konteyner gönderildi. 

Çevre illerin sağlık ekipleri ile Gaziantep Sanko Hastanesinden 20 kişilik bir ekip, 25-30 
civarında tam donanımlı ambulans ve bu konuda hizmet görecek 1 adet helikopter de bölgedeydi. 
Aynı gün, saat 07.30'da, çevre illerden 3 vali muavini Bingöl'e geldi, akşama kadar sayı 7'ye ulaş
tı. Diyarbakır Valisi, Elazığ Valisi de bu bölgede hizmete koşmuştu. 60'ın üzerinde çadır kurma uz
manı anında bölgeye intikal etti, 11 adet arama köpeği de bölgeye gönderildi. Ayrıca, Ulaştırma 
Bakanlığı da, ücretsiz hizmet vermek üzere, ankesörlü uydu telefon makinelerini şehrin muhtelif 
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yerlerine yerleştirdi. Çeşitli kamu kuruluşlarına ait 128 makine, Bingöl İline hizmet vermek üzere, 
akşama kadar bölgeye gönderildi. Yeterli sayıda uzmandan oluşan 325 kişi, her ekibin elinde yeter
li kesiciler, kaldırıcılar, jeneratörler mevcuttu. Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Bursa, Bandırma, Ay
dın ve İstanbul'dan da sivil örgütler Bingöl halkının hizmetine koştular. 

Tabiî, o gün çok güzel bir hava vardı; bütün acılara rağmen çok olumlu bir çalışma vardı, güzel 
bir çalışma vardı. Gerçekten, insanlarımız, o çalışmaya hayran kalıyordu. Halk, bütün acılarına rağ
men gayet mutluydu. O okulun altında kalan öğrencilerin aileleri dahi, o çalışmalar karşısında 
diyecek hiçbir sözlerinin olmadığını defalarca ifade ettiler. Ekipler yeterliydi, donanımlıydı ve ger
çekten de, insanları kurtarmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlardı. Başta Baş
bakanımız olmak üzere, bizler de, gerçekten, Bingöl'den mutlu ayrıldık. Başbakanımız, balkondan 
konuşurken şu talimatı verdi: Hemen 500 konutu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başlatıyoruz; 
çünkü, TOBB Başkanı oradaydı; beraber görüştük. Araziyi, arsayı ben temin edeceğim, zemin etüt 
araştırmalarını Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak biz yapacağız; TOBB Başkanı da gerekli 
fınansı sağlayarak, ihalenin yapılmasını halka ilan ettiler. Kızılay Başkanına, akşama kadar da 
çadırların 5 000'e ulaşmasının talimatını verdi. Bugün, çadır sayısı 12 000'dir. 

Bir gün sonra, ne hikmetse, bir olumsuz hava yaşandı. Bu olumsuz havanın çadıra bağlanması 
yanlıştır; çünkü, çadırla alakası olamaz. Çadırla alakası olsa, niçin arabalara, kamyonlara, araçlara 
küreklerle saldırıldı?! Bunu tahrik edenler, niçin tahrik ettiklerini, niye tahrik ettiklerini çok iyi 
biliyorlar; hepimiz de biliyoruz aslında. Bu yarayı fazla kaşımanın faydası olduğuna da inan
mıyorum. 

Dolayısıyla, olay, bir çadır eksikliği olayı değildir. Eğer, olay, bir çadır eksikliği olayı ise, 
orada, sadece o yürüyen insanlar değil, kamunun tüm görevlileri, hem çalışıyorlardı hem de sabaha 
kadar, eksi 1 derecede o görevlerini devam ettiriyorlardı. Eğer, bir çadır eksikliği varsa, bunun kar
şılığı, kürekle, sopayla kamu binalarına, kamu görevlilerine saldırmak değildir; vatandaşların araç
larına, taksilerine saldırmak değildir. Bunu, çadır eksikliğiyle izah etmek de mümkün değildir. 

Tabiî, tahriklerden medet umanlar vardır. İster örgütler olsun ister siyasîler olsun, geçmiş tec
rübelerimizde de gördük ki, böylesi günlerde, tahrik edenler, kazanmamıştır, kaybetmiştir. Kamu 
bunu benimsemiyor; Bingöl halkı da bu olayları benimsemedi. 

Böylesi günlerde yaralayıcı davranışlardan kaçınmak lazım. Bu davranışların iltifat gör
mediğini de görüyoruz; her defasında bunu gördük. Yatıştırıcı, insanları yaklaştırıcı, yardımlaşmaya 
çağırıcı, dayanışmayı önplana çıkaran bir üslup sergilenmesi gerekir. 

Dolayısıyla, muhalefetten, belki o günkü olaylardan dolayı "hükümet nerede" gibi sesler çık
maya başladı. Hükümet, böyle bir deprem anında, ilk defa, Başbakanı ve bakanlarıyla beraber olay 
yerine intikal etmiştir; bütün çalışmaları yerinde görmüş, hiçbir eksiğin olmadığını tespit ettikten 
sonra Ankara'ya dönmeye karar vermiştir. 

Tabiî, üç dört gündür, televizyonlar, çok değişik şeylerle kamuoyunun önüne çıkıyorlar. 
Bazıları "işte, görüyor musunuz, imar affı" diyorlar. "İmar affı olursa, böyle olurmuş" diye seslen
dirmeye çalışıyorlar. 

Ben, buradan cevap veriyorum: Bingöl'de imar affı mı vardı?! Pülümür'de imar affı mı vardı?! 
Onbeş gün önce İzmir'de deprem meydana geldi; imar affı mı vardı?! Buranın projesi mi yoktu, imarı 
mı yapılmamıştı, teknik elemanı mı yoktu, müteahhidi mi yoktu, teknisyeni mi yoktu; her şeyi var
dı. Peki, neden yıkıldı? Neden, böyle depremler olduğu zaman, hep kamu binaları önplana çıkıyor? 

Demek ki, Türkiye'de sıkıntı vardır. Kimi yerde vicdanların zaafa uğradığını görüyoruz, kimi 
yerde ahlakın zaafa uğradığını görüyoruz; kimi yerde bilgisizlik var, tecrübesizlik var, vurdumduy
mazlık var, sorumsuzluk var, mesuliyetsizlik var; kimi yerde de insanlar, gerçekten, dünya malına 
çok fazla tamah ediyorlar. Bunun sağcısı, solcusu yoktur. Bunun sağı solu da olmaz. 
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Şimdi, bizim yerimizde Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsaydı, ne 
yapacaklardı, farklı bir şey mi yapacaklardı? Belki de, bizim kadar erken bile yerine ulaşamayacak
lardı. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Felsefe yapıyorsunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Hatta ben şunu hatırlat

mak istiyorum... Tabiî, sizi biraz güldürmek de istiyorum, sıkmak da istemiyorum, arada böyle es
prilerim olacak. Ben, sizin yerinizde olsam, oraya, bizden önce koşardım. Ama, bundan sonra da, 
söylüyorum, bizden önce yine oraya gidin. Niye gidin, biliyor musunuz... Ben, çok muhalefette 
oturdum, orada çok oturdum; oradan da yola çıkarak, biraz da dikkatli konuşuyorum. Şimdi, bizi, 
bölgede adım adım takip etmeniz lazım. Nedir? 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Aynı gün gittik Sayın Bakanım. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Mesela Sinan takip 

ediyor. Şu anda, Sinan'ın Pülümüründe 48 konut, 48 işletme binasının 8'inin temeli atıldı, 10-
12'sinin de betonları döküldü, adım adım takip ediyoruz. Demin yoldan bahsettin; ilk defa, Tunceli, 
Tunceli olalı 5 trilyon lira para koyduk yola; yani, şimdi, biz, böyle, parti farkı gözetmeden, prob
lemlerin olduğu yerlere ulaşmaya çalışıyoruz, sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. 

Dolayısıyla, muhalefetin bizi tetiklemesi lazım; yani, muhalefetin elinin ensemizde olması 
lazım -bunu, çok samimî söylüyorum- ama, nasıl olması lazım, o çok önemli, gerçekten çok önem
li; yani, şöyle olmaması lazım: Yani, Demirel'in "tepedeki adam, 2 500 rakımındaki adam" demesi 
gibi ensede olunmaz... 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Orada 2 500 rakım yok ki!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Özal'la ilgili söylemişti 

Sayın Demirel. Bu, bir muhalefet üslubu. 
Şöyle olması lazım: Siz, bu yıkılan binaların yapımına başlamadınız, zamanında baş-

layamadınız, niye başlayamadınız?.. Bizi bundan dolayı takip etmeniz lazım, bir. Bingöl'de, 
Pülümür'de, İzmir'de vatandaşların bulunduğu yerlerdeki altyapıların zamanında yapılıp yapıl
madığını takip edip, Meclis kürsüsüne getirmeniz lazım. Getirmeniz lazım. Ben, muhalefetin, cid
den, samimî olarak, böyle bir görevi üstlenmesinin çok doğru olduğu kanaatindeyim. Başından beri 
söylediğim bir şey var: Muhalefet-iktidar, birbirini tamamlayan demektir, birbirini tamamlayan bir 
bütündür. O anlayışla ben meseleye bakıyorum. 

İkincisi; binalarımızın kaliteli yapılıp yapılmayacağını takip edeceksiniz; binaların iyi yürüyüp 
yürümediğini takip edeceksiniz; oradaki belediyelerin mağdur edilip edilmeyeceğini takip edecek
siniz. Geçmişte çok şeyler oldu; deprem olan yere 1 katsayı konuldu, deprem olmayan yere 3 kat
sayı konuldu. Bizim dönemimizde böyle bir yanlışlığın olup olmadığını takip edeceksiniz ve bu 
kürsüye getireceksiniz ki, biz de yanlışlarımızdan ders alalım, bu yanlışlar olmasın. 

Şimdi ne yapmamız lazım. Yapılması gerekenler var. Tabiî, burada Parlamentoya görev 
düşüyor, medyaya görev düşüyor, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına görev düşüyor, halkımıza 
görev düşüyor; ama, Allah için görev düşüyor; birbirimizi incitmek, hırpalamak, siyasî rant peşin
de koşmak, böylesi günlerden yararlanarak devletin imkânlarını da bir yerlere peşkeş çekmek gibi 
değil. Depremlerin sonucunda hep bir sürü rant sahibi çıkıyor piyasaya. Depremin arkasından 
hemen köşeyi dönenler oluyor. Herkesin bu konuyu çok dikkatle takip etmesi lazım. 

Biz, deprem şûrasını oluşturuyoruz. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bundan on 
gün önce Bakanlar Kuruluna teklif ettik; deprem şûrasının yapılması... Millî eğitim şûrası vardır, bir 
de deprem şûrası olsun. On gün önce... Bu depremden önceydi; çünkü, Bakan olduğumuzdan beri 
bunu oluşturuyoruz üniversitelerle beraber. 
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Yapı denetim yasası 19 ili kapsıyordu, biz, bütün illeri kapsasın diye yasanın alanını genişlet
tik; ama, vatandaşa olan yükünü de hafifletici tedbirler getiriyoruz. 

Ayrıca, bu Bingöl, Pülümür ve İzmir depreminden dolayı dün Bakanlar Kurulunda birtakım 
kararlar alındı. Bunlardan biri şudur: Bu bölgelerde, biliyorsunuz, zorunlu deprem sigortasından 
dolayı, siz, beldeler dahil olmak üzere, vatandaşa ev yapamıyorsunuz, evini tamir edemiyorsunuz, 
depreme dayanıklı hale getiremiyorsunuz. Bunun getirdiği sıkıntıları orta yerden kaldırmak için 
yeni bir yasal düzenlemeyi bugün Bakanlar Kurulunun imzasına açtık. Niye; vatandaşımıza buralar
da ev yapmak, işyeri imkânları hazırlamak, bazı binaları da depreme dayanıklı hale getirebilmek 
için; çünkü, Bingöl'de 320 aile sigorta yaptırmış, toplanan para 15 milyar. İzmir gibi bir yerde 
bugüne kadar toplanan para 19 trilyon; İzmir gibi bir ilde!.. Tunceli'de toplanan para -dün rakam
lara baktım- herhalde 7-8 milyar. Yani, en kabadayı il, işte İzmir... Kültür seviyesi yüksek olan il
lerimiz bunlar. 

Sen 10-15 trilyonla ne yapabilirsin; yarım bina yaparsın. 85 metrekare bir binanın bugünkü 
normal maliyeti 27-28 milyardır. Yani, bazı illerde toplanan para, bir binanın parası dahi değil. 
Dolayısıyla, böyle bir yasal düzenlemeyle, bugün yarın karşınıza geleceğiz. Bingöl'deki, İzmir'deki, 
Pülümür'deki, Erzincan'ın bazı köylerindeki depremlerde ve bundan sonra muhtemel olabilecek 
depremlerde -Allah vermesin- vatandaşların imdadına anında koşabilmek, binalarını yapabilmek 
için bu kanunî düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, dün kararlaştırılan, yardım toplama olayıyla ilgili hesap numaraları var; vatandaşlar 
duysun diye söylüyorum. Bu toplanan paralar, Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesine yatırılacak. 
Hesap numaraları şöyle: Türk Lirası yatırmak isteyenler için 83697, euro yatırmak isteyenler için 
83713 ve dolar yatırmak isteyenler için de 83701. Vatandaşlarımız bu hesap numaralarına bu 
paraları yatırırlarsa, biz, bu paralarla bu vatandaşların imdadına koşacağız kendi imkânlarımızla. Bu 
konuda her türlü hazırlıklarımız tamamdır. İnşallah, onbeş güne kadar -çok fazla iddialı olmamak
la beraber- Bingöl'de bu işe başlayacağımızı ümit ediyoruz. 

Şu anda Bingöl'de 2 400'ün üzerinde bina yapılması gözüküyor; İzmir'de 200'ün üzerinde, Tun
celi'de 48 -başladık- Erzincan'ın köylerinde eleme metoduyla 51 adet ve daha yukarısı olabilir. 

Bu bilgileri sizlere sunmayı uygun gördüm. Tekrar, Cenabı Hak, depremlerden bizi korusun 
diyoruz, musibetlerden korusun diyoruz. 

Yine, buradan sesleniyoruz belediye başkanlarımıza: Çok katlı bina yapmaktan vazgeçin lütfen 
diyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve tüm yatırımcı bakanlıklar, 
projelerini gözden geçirmelidirler. Arşivlerden otuz yıllık projeleri çekip uygulamaya koymasınlar. 
Ben inanıyorum ki projelerin çoğu gözden geçirilmiyor, günün şartlarına göre ele alınmıyor. Hazır
cıyız biz, çok hazırcıyız, projeleri alırız, zemin etüdünü de yaptırtmadan, aynı yere, aynı projeleri 
uygularız. Göreceksiniz, bu 1995 yılının birinci ayında yıkılan bu pansiyon projesi de benzeri bir 
projedir. Ben o projenin çok ciddî olarak ele alındığına inanmıyorum. 1995'in birinci ayında ihale 
edilmiş, 1998'in sonunda bitmiş, şu anda müteahhitle ilgili biz bakanlık olarak müfettişlik 
görevimizi yapıyoruz, müfettişlerimizi görevlendiririz, savcılar da görev başında. Tabiî ki bizim 
yapacağımız belli, savcıların, hâkimlerin yapacakları belli. Yasalardaki eksiklerimizi tamam
layacağız. Bunların yanına kâr kalmaması lazım, bu insanların toplu olarak ölümlerine sebep olan 
insanların, mutlaka karşılığını görmesi lazım. Bunun başka türlü önüne geçmek mümkün değil. 
Ama, bütün bunların yanında, herkesin başına bir polis koyamazsınız. İnsanların yüreğine bir polis 
koymak lazım. Buna artık vicdan mı deriz, ahlak mı deriz, Allah korkusu mu deriz, millî duygu mu 
deriz; adını ne koyarsanız koyun. Herkes kendine göre bir şey koymalı ki, bu işler bir daha olmasın. 

Ben şunu izah edeyim ve sözümü keseyim: Bir müteahhidin sözleşmesi var mı, var; sözleş
mesinde mühendis bulunduracağını, mimar bulunduracağını... Ben kamuoyu duysun diye söy
lüyorum. Sizler, kültürlü, bilgili insanlarsınız, bunları size anlatmıyorum; sizin huzurunuzda halk 
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duysun diye söylüyorum; çünkü, geçen gün televizyonun birisi bana soruyor, diyor ki: "Aradan bun
ca yıl geçtiği halde bu binayı niçin denetlemediniz?" Ben de dedim ki: Üzerine sıvası çekilmiş bir 
binayı niye denetleyeceksin? Şimdi halkın bilmesi lazım. Müteahhit işi alırken, bunun sözleşmesi 
var. O sözleşmede, ne kadar teknik elemanı inşaatın başında bulunduracağını yazar. 

İkincisi, bu işi kontrol eden sürveyan var, betonun iyi dökülmesi için başında bulunur, ataşman-
ları tutmak için teknisyeni vardır, bu işi her defasında kontrol eden mühendisi vardır, kontrol amiri 
vardır, kontrol şefi vardır, bayındırlık müdürü vardır; eğer, bunu Sağlık Bakanlığı yapıyorsa, aynı 
sistem orada var; Millî Eğitim yapıyorsa aynı sistem orada var ve bu dökülen betonların, yapılan 
imalatların tekniğine, şartnamesine, projesine uygun olup olmadığı görüldükten sonra ödemeler 
yapılıyor. Bunca insanın denetiminden sonra bu binalar bu kadar çürük yapılıyorsa, hatayı biraz da 
başka yerlerde aramak lazım diyorum. 

SEDAT PEKEL (Balıkesir) - İmar atlarında aramak lazım. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bingöl'de imar affı yok

tu, Pülümür'de imar affı yoktu, İzmir'de imar affı yoktu; benim gördüğüm bir şey var, yine söy
leyeyim yüreğimde kalmasın: Ahlakî çöküntü var, vicdanı zafiyet var, sorumsuzluk var, ilkesizlik 
var, adam kayırma var, ideolojik yaklaşımlar var, partizancılık var. Lütfen, bu konularda ihale verir
ken, alırken, hak ediş ödenirken, imar planlarında değişiklik yapılırken, insanımıza göre imar planı 
değişikliği yapmayalım; insanımıza göre hak ediş ödemesi yapmayalım; insanımıza göre projeler
de düzenleme yapmayalım; insanımıza göre hafriyat derinliklerini ayarlamayalım; insanımıza göre 
kullanılacak malzemeyi layüsel bir şekilde kullanmayalım. Şuradaki dereden malzemeyi çekip 
getirirse, sen de buna teknik eleman olarak, mühendis olarak, şu memleketin okullarından diploma 
alan insan olarak göz yumarsan, bunu neyle izah edeceksiniz?! 

Gördük, toprak gibi beton, içinden taşlar çıkıyor, sanki bunları yakmışsın gibi rengi sapsarı. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, mikrofonu açıyorum buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, özür 

diliyorum. 
Bu konuda kamuoyunun dürüst, doğru aydınlatılması lazım. Onun için, bu kadar nefes tüket

me ihtiyacı hissediyorum. 
Türkiye'de yanlışlar var. Dürüst insanların hareket alanı daraltılıyor. Dürüst insanların 

müdahale alanı daraltılıyor. Dürüst insanların sahibi çok az. Dürüst insanlara yan çıkan insanlar çok 
az; ama, nedense, güçlüden, nedense, siyasî gücü olandan, para gücü olandan, bilmem ne gücü olan
dan da insanlar çok çekiniyor, ne hikmeti ilahiyse!.. Ben de diyorum ki, gelin, yanlış yapmaktan 
çekindim, kötü şey yapmaktan çekinelim. Türk kamuoyu, bu bilinçte olsun, bu şuurda olsun ki, 
yanlışlarımız az olsun diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Bayındırlık Bakanımız Sayın Zeki Ergezen'e teşekkür ediyoruz. 
Gerek milletvekillerimizin gerekse Sayın Bakanın, Bingöl depremi vesilesiyle yaptığı açık

lamalara Başkanlık olarak katılıyor; vefat edenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara da şifalar 
diliyoruz. İnşallah, Cenabı Hak, bir daha böyle bir felaketi milletimize göstermez. 

Üçüncü gûndemdışı söz, pancar ekicilerinin sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Bayburt Millet
vekili Sayın Ülkü Güney'e aittir. 

Buyurun Sayın Güney. (Alkışlar) 
3. - Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, pancar ekicilerinin sorunları ve alınması 

gereken tedbirlere ilişkin gûndemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı 
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ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

1 Mayıs günü Bingöl'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, çocuklarımıza Cenabı Allah'tan 
rahmet diliyorum. Milletimize ve bütün Bingöllülere başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, benim, gündemdışı buraya getirdiğim konu, zannediyorum, 
seçim bölgelerinde pancarla iştigal edilen bu Genel Kuruldaki diğer milletvekili arkadaşlarımı da 
çok yakından ilgilendiriyor; ama, belki, bazı arkadaşlarımızın, hele pancar ekimi yapılmayan böl
gelerdeki arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi açısından birkaç genel bilgiyi size sunduktan sonra, 
seçim bölgem Bayburt'un bu konuyla olan ilgisini size kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Hepinizin bildiği gibi, IMF'nin isteği üzerine, ülkemizde, her yıl 2 000 000 ton ekilen pancar, 
1 300 000 ton, hatta 1 200 000 tona düşürüldü. Dolayısıyla, bu düşürülme sonucu, pancar ekilen 
yerlerde kota uygulamasına geçilerek pancar ekilen bu sahalar daraltıldı. Gerekçe olarak da, elimiz
de 500 000 tonun üzerinde şeker stoku olduğu, dış piyasanın düşük olduğu, ihraç imkânlarının da 
güç olduğu, bu nedenle bu daraltmaya gidildiği ifade edilerek, bu sene, bu uygulamaya geçildi. 

Şimdi, Bayburt'ta, her yıl 59 000 ton pancar ekiliyor; bu, Türkiye genelindeki 2 000 000 tonun 
herhalde çok cüzi, çok az bir kısmını ifade ediyor. Biz, bugün, bizim yöremizdeki insanımıza 
diyoruz ki: Takriben yüzde 27, yüzde 30 daraltın, ekmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, bizim yöremizde, bizim memleketimizde pancar, herhangi bir şekilde al
ternatif ürünle yerini değiştirebilecek bir ürün değildir; biz, mecburuz bunu ekmeye ve bizim 
yöremizde başka herhangi bir sanayi ürünü veyahut da buna benzer başka bir ürün de yoktur. Peki, 
bu kadar az miktarda ancak ekilebilen bir ürünü -imkânlar bu kadar- bir de bunun üzerine, bu sene, 
yüzde 30 daha da azaltacağız dediğimiz zaman, burada, bu konuyla ilgili olan insanımızın istih
damını ve bu çiftçinin durumunu hepinizin ıttılaına sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok zor durumdayız. Mecbur kalmasaydım, bunu, gündeme getir
meyecektim. Bakınız, batı bölgelerinde, normalde, 1 dekardan 6-7 ton pancar elde ediliyor, bizim 
orada, 1 dekardan 3 ton pancar elde ediliyor; yani, biz, batı bölgelerindeki çiftçinin iki katı emek 
sarf edeceğiz, iki katı gübre atacağız, iki katı çalışacağız. Üstelik, biz bunu, diğer bölgelere oranla, 
pahalıya da mal ediyoruz; artı, bizim ekmiş olduğumuz pancar küçük oluyor; ama, diğer bölgelere 
göre, şeker yüzdesi fazla oluyor; bizde yüzde 17-18 şeker oranı, batı bölgelerinde yüzde 12-13; 
yani, bizim özümüz de fazla. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Üçüncü önemli nokta -demin biraz arz etmeye çalıştım- bizim, bir alternatif ürün ekme im

kânımız yok; yani, ayçiçeği, mısır, bunları ekmemiz mümkün değil. Bize, şimdi, yetkililer söylüyor
lar ki: "Alternatif ürün ekin." Bizde bu mümkün değil. Değerli milletvekili arkadaşım Fetani Battal 
Beyle, bu konuyla ilgili, bütün uzmanlara, bakanlıklara gittik, elimizden gelen her şeyi yaptık; 
fakat, bize "yok, merak etmeyin, siz alternatif ürün ekin, işte, onun farkını biz ödeyeceğiz" dediler. 
Yok, biz de böyle bir imkân da yok; ekemezsiniz, bitmez, yok böyle bir şey. 

Bunun için, ben, Sayın Sanayi Bakanımızdan rica ediyorum; bu konuyu bir daha gözden 
geçirin, bu kotalama sistemini hakkaniyete uydurun; sadece şeklen bunu yapmayın. İşte, her taraf
ta şunu yaptık, burada da bunu yaptık... Bayburt'la Eskişehir'i, Adapazarı'nı bir tutmayın. Bunun 
mutlaka düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum ve tüm Bayburtluların, Bayburtlu pancar ekicilerinin 
bu beklentilerini sizlerle paylaşma ihtiyacını duydum. Zannediyorum, bizim bu gerekçelerimizden 
sonra değerli hükümetimiz bize yardımcı olacaktır. Henüz daha bizim orada ekim yeni başlamıştır, 
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zamanı kaybetmedik, bize lütfen yardım etsinler hiç olmazsa bir 20 000 ton, 30 000 ton daha 
ekelim. Zaten, imkânları kıt olan bir bölgeye, bu şekilde, bu hükümetimiz, bu hizmeti götürsün 
diyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 
Şimdi, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü, bu konuda hükümet adına söz is

temiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bayburt Milletvekilimiz Sayın Ülkü Güney, özellikle kendi bölgesinde pancar üreticilerinin 

durumunu dile getirirken, konuşmasının sonunda, Sayın Sanayi Bakanına yönelerek, bölgesinin 
pancar üreticileriyle ilgili özel durumunun dikkate alınması ve bir çözüm getirilmesi ricasında 
bulundu; ama Sayın Bakanımız burada değil, dolayısıyla ben, şekerin hammaddesi olan şekerpan-
carının bir tarım ürünü olması dolayısıyla ve konuya cevap verebilecek durumda olmam dolayısıy
la söz aldım, müsaadelerinizle kısaca konuyu değerlendirmek istiyorum. 

Efendim, ülkemizde 1990'lı yılların ikinci yarısında Türkiye şeker ithal etmeye başlamıştır, 
1995 ve 1996 yıllarında; her iki yılın ortalaması olarak söylersek, yaklaşık 500 000 ton şeker ithal 
etmiştir. Müteakip yıllarda ise, şeker fabrikalarımızın kapasitesinin artması ve şekerpancarı 
üretimindeki artış dolayısıyla, bu defa üretim fazlalığı oluşmuş, 1999 yılında 500 000 ton, 2000 
yılında yaklaşık 600 000 ton, 2001 yılında 894 000 ton şeker fazlası elde edilmiş ve bunlar ihraç 
edilmiştir; ancak, bu ihraç edilen ürünlerin maliyeti ile ihraç fiyatları arasındaki farklar çok büyük 
bir yük teşkil etmiş ve 2001 yılında, hepimizin bildiği Şeker Kanunu çıkarılmış ve yeni bir rejim 
uygulamaya konulmuştur. 

Bu yeni şeker rejiminin amacı; ülke şeker ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanmasını sağlamak 
ve ihtiyaçtan fazla üretimden doğan zararları önlemektir; yani, bir üretim planlaması yapmaktır ve 
buna bağlı olarak, ülkemizde, Şeker Kanunuyla, hem şekerpancarı hem de nişasta bazlı şeker üreten 
şirketler kota uygulamasına tabi tutulmuştur. Yeni kota rejiminin uygulandığı ilk pazarlama yılı olan 
2002-2003 dönemi uygulaması geçmiş ve bu dönem içerisinde, şirketlere, 2 100 000 ton şeker 
kotası verilmiştir. 2003-2004, yani, içinde bulunduğumuz dönem içerisinde de, şeker üreten şirket
lere, yine aynı miktar kota dağıtılmıştır; ancak, eğer, ülkede (A) kotasında üretilen şekerde üretim 
fazlası olur ve ihraç edilemezse, bu, müteakip yılın üretim miktarına ilave edildiği için, fiilen üretil
mesi gereken şeker miktarında bir azalma söz konusu olacaktır. Nitekim, 2003-2004 pazarlama yılı 
için, Şeker Kurulu tarafından verilen kota 1 600 000 tona düşürülmüş, bunun 328 000 tonunun, bir 
önceki yılın üretim fazlasından karşılanması gerektiğinden dolayı, 1 300 000 ton şeker üretimi plan
lanmıştır. Dolayısıyla, 2 100 000 tondan 1 300 000 tona şeker üretiminin planlanması, toplam 
üretim içerisinde yüzde 15'lik bir kısıtlamayı zorunlu kılmıştır. Bu, aşağı yukarı, aynı oranda şeker
pancarı üretiminde de bir daralma anlamına gelmektedir. 

Tabiî, bu durum, ülkemizde, şekerpancarı üreticilerini büyük ölçüde rahatsız etmiş ve bu kota 
uygulaması konusunda düşüncelerini kamuoyuna intikal ettirmişler ve kotanın kaldırılması konusun
da gerekli desteği de çeşitli çevrelerden bulmuşlardır. Bu konuda şekerpancarı üreticileri ile Tür
kiye'deki şeker fabrikalarının ürettiği şekerin üretimi ve pazarlaması konusundaki farklılık, ister is
temez, konunun, bir planlama içerisinde hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır. Yani, bizim, şeker
pancarı üreticilerimizin taleplerini karşıladığımız zaman, bundan elde edilecek şekerin ne yapılacağı 
sorusuna cevap bulmamız gerekir. Eğer, biz, üretilen şekerleri yurt içinde tüketemiyorsak, maliyet
lerin yüksekliğinden dolayı da bunları yurtdışına satamıyorsak, o zaman, bu problemi zamana bırak-
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mak ve çözümünü geleceği havale etmek doğru bir davranış değildir. Dolayısıyla burada bir dar
boğazla karşı karşıyayız. Bu konuda, Bakanlığımız ile Sanayi Bakanlığı arasında yapılan görüş
melerde, bugüne kadar, çiftçilerimizden hiçbir şikâyetin gelmediği bir çözüm üretilmiştir, o da şudur: 
2002 yılında ekilen ve kaldırılan mahsul alanı kadar alanın pancar ekimi için kullanılabileceği, 
dolayısıyla pancar üreticileri açısından bir sorun olmayacağı ifade edilmiştir; ancak, bu yüzde 15'lik 
daralmayı, şekerpancarı üretimi için kullanan çiftçilere, bu alanda üretilen pancar için verilecek 
fiyatın, (A) kotası için verilecek miktardan daha düşük olacağı, yüzde 40'ı kadar olacağı, eğer arzu 
ederlerse, toplam 10 300 000 ton şekerpancarı üretebilecekleri; ancak, bu fiyat farkı kendilerine bir 
kâr getirmediği için cazip bulmazlarsa, biz de kendilerine -biraz önce, yine, Ülkü Beyin belirttiği 
gibi- ilk defa, ayçiçeği, mısır, soya ve yem bitkileri üretebileceklerini söyledik ve bir alternatif ürün 
getirdik. Bu şekilde bir çözümü benimserlerse, aradaki dekar başına gelir farkını da telafi 
edeceğimizi söyledik. Bir misal vermek gerekirse, eğer, daha önce pancar ekerken bu yıl mısır eker
se ve mevcut fiyatlar arasında fark olursa, dekar başına kârlılık açısından yaptığımız hesaplara göre, 
130 000 000'a kadar bir fark ödeyebileceğimizi ilan ettik. Bu, tabiî, cari fiyatlara, önümüzdeki zaman 
içerisinde şekerpancarı fiyatının, mısır fiyatının ne olacağına da bağlı; ama, tahminî olarak böyle bir 
rakama ulaşılabileceğini ifade ettik ve dolayısıyla, üreticilerimizin mağduriyetini önledik; hatta, al
ternatif ürün ekerlerse, daha cazip olma imkânını tanıdık, tanımaya çalıştık. 

Ülkü Beyin esas dikkat çektiği hususa dönmek istiyorum. Bu dört ürün, özellikle şekerpancarı 
ekim alanlarında üretilebilecek alternatif ürünler olarak ifade edildi. Yine, bildiğim kadarıyla, şeker
pancarı, zaten, bir münavebeli ekim yapılan üründür. Dolayısıyla, Bayburt'ta da, kendi ifadelerine 
göre, yaklaşık 59 000 ton şekerpancarı üretimi yapılmaktadır ve şekerpancarı, bu alanlara, 
münavebeli olarak, dört yılda bir ekilmektedir. Dolayısıyla, şekerpancarı ekilmediği dönemde, zaten, 
alternatif bir ürün ekilmektedir. Eğer, bu münavebe dönemlerinde, bu ürünler ekiliyorsa, ekilebiliyor-
sa, verimliliği düşük bile olsa, biz, o çiftçilerimize gelir farkını telafi etmeyi vaat ediyoruz; yani, bu 
kararname, bu karar, bunu gerektiriyor. Ancak, eğer, burada, Bayburt'taki çiftçilerimiz, bu ürünlerin 
dışında bir alternatif ürün ekiyorlarsa, onunla ilgili konu görüşülebilir, konuşulabilir. Hatta, biz, bu 
konuda ek bir sorumluluğu da şöyle alabiliriz: Bayburt'ta, bugüne kadar, bu ürünlerin ekiminde bir 
yaygınlık kazanılmamışsa, biz, tarım teşkilatımızla, buradaki çiftçilerimizin eğitimine de katkıda 
bulunabiliriz. Gelir farkını telafi ettikten ve eğitim katkısında bulunduktan sonra, dar bir bölge, 59 
000 ton, toplam 10 300 000 tonluk üretim içerisinde, gerçekten, ihmal edilecek bir üretim. Yani, Bay
burt için, bunun çok fazla sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, eğer rakamlarda 
bir yanlışlık yoksa, bu meselenin çok kolay çözülebileceğini tahmin ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım; ancak, okunacak metin 

bir hayli uzun olduğu için, Sayın Kâtip Üyemizin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 milletvekilinin, özelleştirme uygulamaları 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

2.5.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme, başlangıçta, söz konusu işletmeleri daha verimli hale getirmek, üretimi artırmak, 
istihdamı genişletmek, sermayeyi tabana yaymak, piyasada rekabeti artırmak iddialarıyla uy
gulamaya konulmuştu. 
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Bir yaklaşıma göre, özelleştirme, ekonomiyi güçlendirecek bir araç olmanın ötesinde bir amaç 
haline getirilmiş; yoğun bir propaganda dalgasıyla, âdeta sorunları çözecek sihirli değnek olarak 
sunulmuştur. Bunun tersi anlayış ise, kamu mülkiyetini her koşulda ısrarla savunmuş, artık hiçbir 
stratejik önemi kalmayan, devletçe yapılmasında yarar bulunmayan, yöresel kalkınma bakımından 
önem taşımayan, teknolojik ömrü tamamlanmış alan veya işletmelerde bile özelleştirmeye karşı 
çıkmıştır. Her iki yaklaşım da, somut gerçekliklerden, toplumsal gerçekliklerden hareket etmemiş, 
bu nedenle, özelleştirmelerin sağlıklı değerlendirilmesine katkıda bulunmamıştır. 

İhalelerin şeffaf yapılmaması, özelleştirme mevzuatının yetersiz ve karışık olması, yöreler 
arası dengesizliğe ve göç olgusuna dikkat edilmemesi, özel sektör tekelleşmesine yol açılması, özel
leştirilen işletmelerde işten çıkarmanın yaygın olması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde 
uzun süre bekletilen işletmelerin varlık kaybına uğraması, işletme ve pazarlama sıkıntıları yaşan
ması, pek çok özelleştirme kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi, şimdiye kadar zarar eden 
bir kuruluşun özelleştirilmiş olmaması, özelleştirme uygulamalarına yönelik başlıca eleştirileri 
oluşturmuştur. 

İlkesel bakımdan yapılan bu eleştirilerin yanı sıra, uygulamada, özelleştirme mağdurlarından 
ve kamuoyundan tepki alan kötü örnekler yaşanmıştır. Özelleştirmede, yandaşlar gözetilmiş, 
kuruluşlar birtakım kişilere peşkeş çekilmiş ve kamuda yeni bir yolsuzluk alanı yaratılmıştır. İşlet
meleri alanların bazıları sözleşme koşullarına uymamış, işçileri sokağa atmış, üretim yerine arsa 
rantı peşinde koşmuştur. Şimdi, Türkiye'nin en büyük kamu kurumları olan PETKİM, TÜPRAŞ, 
TÜGSAŞ, Tekel ve Türk Hava Yollarının özelleştirilmesi gündemdedir. Bu konuda, geçmişte 
yapılan uygulamalardan ders çıkarmak, yaşanan özelleştirme sürecinin bir bilançosunu çıkarmak 
yararlı olacaktır. 

Geleceğe ışık tutması bakımından, şu soruların cevabının bulunmasında yarar vardır: 
Özelleştirilmeden önceki duruma ilişkin olarak özelleştirilen kuruluşların: Özelleştirilmeden 

önceki bilançoları nasıldır? İstihdam durumları nedir? Ulusal ekonomiye olan katkıları ne kadardır? 
Özelleştirme sürecinde yatırım politikaları nasıldır? Ne kadar yatırım yapılmıştır? Ne şekilde özel
leştirilmişlerdir? Gerçek değerleri ne kadardır; özelleştirme bedelleri ne kadardır? 

Özelleştirilmeden sonraki duruma ilişkin olarak özelleştirilen kuruluşların: Özelleştirmeden 
sonraki bilançoları nasıldır? Çalışanların sayısı ne olmuştur? Çalışanların istihdam biçimi ne olmuş
tur?'Kaç işçi kadroludur; kaç işçi taşeron işçi statüsündedir? Kaç işletme özelleştirildikten sonra 
kapanmıştır? Kapatılma nedenleri nelerdir? Kaç işletme kapatıldıktan sonra gayrimenkulleriyle 
satılmıştır veya gayrimenkulleri rant alanı olarak kullanılmıştır? Teknolojik yenilenme yapılmış 
mıdır? Kredi almışlar mıdır? Aldıkları krediyi ödemişler midir? Özelleştirme bedelleri tam olarak 
ödenmiş midir? Kaç firma özelleştirme taahhütlerini yerine getirememiştir? Kaç firmaya özelleştir
me taksitleri için özel ödeme imkânı sağlanmıştır? 

Bu hususların araştırılarak, gelecekte yapılacak özelleştirme çalışmalarına yön verecek bir en
vanterin çıkarılmasında yarar görülmektedir. Bu itibarla, Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

1-Orhan Eraslan (Niğde) 
2-Ali Kemal Kumkumoğlu (İstanbul) 
3 r Atilla Başoğlü (Adana) 
4- Nevin Gaye Erbatur (Adana) 
5- Atilla Kart (Konya) 
6- Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
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7- Onur Öymen 
8- Kemal Sağ 
9- Ahmet Güryüz Ketenci 
10-Bülent Hasan Tanla 
11-Necati Uzdil 
12- Şükrü Mustafa Elekdag 
13- Algan Hacaloğlu 
14- Ahmet Yılmazkaya 
15- Erdal Karademir 
16-Sedat Pekel 
17- Ali Kemal Deveciler 
18- Hasan Fehmi Güneş 
19- Mustafa Özyurt 
20- Osman Özcan 
21-Halil Tiryaki 
22- Birgen Keleş 
23- Hakkı Ülkü 
24- Orhan Ziya Diren 
25- Nadir Saraç 
26- Kazım Türkmen 
27- Mehmet Küçükaşık 
28- Rasim Çakır 
29- Mustafa Gazalcı 
30- Mehmet Semerci 
31- Halil Ünlütepe 
32- İsmail Değerli 
33- Mehmet Ali Arıkan 
34- Nail Kamacı 
35- Ali Cumhur Yaka 
36- Erol Tınastepe 
37- İzzet Çetin 
38- Mehmet Ziya Yergök 
39- Erdoğan Kaplan 
40- Ahmet Ersin 
41- Canan Arıtman 
42- Nezir Büyükcengiz 
43- Muhsin Koçyiğit 
44- Hüseyin Özcan 
45- Yılmaz Kaya 

(İstanbul) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Osmaniye) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(İzmir) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(İstanbul) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Kırıkkale) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Tokat) 
(Zonguldak) 
(Ordu) 
(Bursa) 
(Edirne) 
(Denizli) 
(Aydın) 
(Afyon) 
(Ankara) 
(Eskişehir) 
(Antalya) 
(Muğla) 
(Erzincan) 
(Kocaeli) 
(Adana) 
(Tekirdağ) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Konya) 
(Diyarbakır) 
(Mersin) 
(İzmir) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in (6/371) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/53) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 180 inci sırasında yer alan (6/371) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Güler 

Mersin 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
2. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ve Karadağ'a yaptığı resmî ziyarete katıl

maları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/255) 
1.5.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet/Hükümet Başkanları Zirve Toplantısına 

katılmak üzere, bir heyetle birlikte 8-9 Nisan 2003 tarihlerinde Sırbistan ve Karadağ'a yaptığım res
mî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu 
konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
LİSTE: 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
IV.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ. PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün, ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlen

mesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 6 Mayıs 2003 Salı günü saat 11.45'te yapılan toplantısında siyasî parti 
gruplâfi arasında oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki grup önerimizin Genel Kurulda okunarak 
oylanmasını saygılarımla arz ederim. \ 

Salih Kapusuz 
AK Parti Grup Başkanvekili 
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Grup Önerisi: 
Genel Kurulun 6.5.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü soralar ile denetim konularının 

görüşülmemesi, daha önce Gelen Kâğıtlar listesinde yayınlanan ve bastırılarak dağıtılan 133 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınması ve bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülerek çalışma süresinin 15.00-20.00 saatleri arasında olması; 7.5.2003 Çarşamba günkü bir
leşiminde de sözlü soruların görüşülmemesi ve çalışma süresinin 15.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri 
arasında olması; 8.5.2003 Perşembe günkü birleşiminde ise gündemin 3 üncü sırasına kadar olan iş
lerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun 
onayına sunulması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Evet, öneri üzerinde söz isteği?.. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Oyan, aleyhte mi, lehte mi efendim? 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Aleyhte efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan. 
Süreniz 10 dakika. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, yeniden, bir grup önerisi 

üzerine burada bulunuyoruz. 
Buna karşı çıkmamızın birinci nedeni, salı günlerinin Mecliste denetim günü olmasıdır; çünkü, 

Meclisin, milletvekillerinin aslî iki fonksiyonundan bir tanesi, yürütmenin denetlenmesidir. 
Dolayısıyla, bizim, bu hakkımızı haftanın bir günü kullanmamızın aracı olan bir denetim gününü, 
böyle, giderek bir alışkanlık halinde, denetim dışı faaliyetler için, yasama faaliyeti için açmamız 
durumunda, Meclisin ve milletvekillerinin bu en önemli görevlerinden bir tanesinin yapılması zora 
düşecektir, giderek imkansızlaşacaktır. Dolayısıyla, salı günlerinin, gene bir eski Danışma Kurulu 
kararı olarak denetime ayrılması uygulaması, doğru bir uygulamadır, geçmiş Meclislerde de uy
gulanan bir usuldür. Dolayısıyla, bunun devamı şarttır. 

Bizim, aslında, burada bir tedirginliğimiz de, bunun, bundan sonra bir âdet haline getirilmesi 
konusundaki kaygılarımızdır. O nedenle de, öncelikle, bir kere, salı günü açısından, bu denetim iş
levinin Meclisin mutlaka yerine getirmesi gereken bir işlev olduğunun altını çizmek istiyoruz. Kuş
kusuz, bunun çok yararları var. Bu yararlardan bir tanesi, örneğin, bugün de burada görüldü. Denetim 
işlevi arasında sözlü sorular var, denetim işlevi arasında Meclis araştırmaları var, genel görüşme 
talepleri var. Biz, bunları ne zaman görüşeceğiz, eğer bir salı günümüz de elimizden giderse? 

Bunun dışında, tabiî, burada, gündemdışı konuşmalar vesilesiyle, yürütmenin, her 5 dakikaya 
20 dakika cevap vermek gibi imkânları kullandığını biliyoruz. Biz, hangi imkânı kullanarak bunlara 
yanıt verebileceğiz? 

Bakınız, şimdi, bir Bingöl depremi üzerine, Sayın Bakan çıktı buraya, iki konuşmacının top
lamından daha fazla bir konuşma yapabildi. Biz, bununla ilgili, ne zaman, neyi dile getireceğiz? 
Yani, Türkiye'nin bir kaderi midir depremler meselesi? Bu, esas itibariyle, bir az gelişmişlik sorunu 
değil midir? Bu, esas itibariyle, bir ahlakî düşkünlük sorunu değil midir, Türkiye'nin içine düştüğü 
sorun? Gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek şiddetli depremlerde mal kaybı bile olmazken, Tür
kiye'de bu kadar hafif depremlerde, orta şiddetli depremlerde bu kadar büyük, ağır can kayıplarının 
olmasını Meclis denetlemeyecek de neyi denetleyecek?! 

Biz -yakında buraya gelecektir, yarın, öbürkü gün- bu Bingöl depremi üzerine bir Meclis araş
tırması önergesi vereceğiz. Bunu ne zaman konuşacağız? Sıra çok büyüdü, 70 küsura geldi... Yani, 
dolayısıyla, Meclis, bu denetim işlevini, bir şekilde, etkin olarak yapmalıdır; yapmalıdır ki, biz, 
bunun arkasındaki sorumluları takip edebilelim. 
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Bu tür Meclis araştırmalarıyla, tabiî, bir başka koşulu da yerine getirerek, Meclise kadar 
uzanan birtakım şeyler varsa, sorumluluklar varsa, bunun hesabını soralım. Yani, bu tür depremler
de, her seferinde, bakıyoruz -örneğin, Doğu Marmara depreminde olduğu gibi- hâlâ yargılanmayan 
birtakım bakanlar vardır o dönemden kalan. Şimdi, başka depremlerde ortaya çıkabiliyor. 

Değerli arkadaşlar, dokunmazlıklar kalkmadan, bu yolsuzluklar meselesini, bu şekilde, bizim, 
Mecliste tartışmamız mümkün değil ve bu tür doğal afetler karşısında bu kadar büyük can kayıpları 
olmasını önlememiz mümkün değil. Dolayısıyla, geliniz, bir kere, önce bunu bir halledelim. 

Bugünkü konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum: İş Yasası, Türkiye'nin iki önemli kesiminin, 
işçi ve işveren kesiminin, belki on yıllarca ilişkilerini belirleyecek olan bir temel düzenlemedir. 
Böyle bir yasanın, böyle bir düzenlemenin, daha önce 13 maddesini görüştüğümüz bir düzen
lemenin -daha önce burada örneğini gördük; bir uzlaşma aranmamıştı, ama- şimdi, muhalefetle bir 
uzlaşma arayışından sonra buraya getirilmesi daha doğru olmaz mıydı? 

Biz, bu tür sosyal özlü yasaların, öncelikle, ilgili taraflar arasında görüşülmesini; ama, ondan 
sonra da, iktidar ve muhalefet arasında bir diyalog arayışının olmasını isterdik. Bakınız, şimdi, ne 
işçi-işveren arasında bu diyalog sonuna kadar götürülmüştür -yani, tam anlamıyla mutabakat sağ
lanarak buraya gelinmemiştir- ne de burada, bizimle herhangi bir uzlaşma çabası iktidar tarafından 
ortaya konulmamıştır. 

Şimdi, bundan, kuşkusuz, Türkiye açısından kaygı duyuyoruz; çünkü, bu meseleleri, burada, 
belki bir günde, iki günde, üç günde, beş günde -neyse- karara bağlarsınız; ama, ondan sonra, yıl
lar boyunca, bu, Türkiye'de tarafların ilişkilerini düzenler ve bu düzenleme de, belki, yargıyı, 
bugün, burada, daha düzgün bir düzenleme yapılmasına kıyasla defalarca meşgul eden bir duruma 
gider ya da çok sayıda önemli huzursuzlukların toplumda doğmasına neden olur. 

Meclisin önemli görevlerinden bir tanesi de, özellikle güçsüz sosyal tarafların korunması 
yönünde çaba göstermektir. Oysa, bizim burada gördüğümüz, daha önceki tartışmalarda da gör
düğümüz mesele şuydu: Adalet ve Kalkınma Partisi bir kitle partisi olduğunu dahi unutarak; yani, 
çeşitli kesimlere eşit mesafede olması gerektiği kaygısını da bir tarafa bırakarak, esas itibariyle, iş
verenin etkisi altında bu düzenlemeleri getirmektedir ve burada, birkaç madde üzerinde dahi, iş
verenin değil de, işçi kesiminin sesine kulak vermek konusunda yeterli bir dikkat göstermemektedir. 

Biz, bunu, burada daha önce söyledik; bugün, yarın tekrar söylemeye devam edeceğiz; ama, 
gönül isterdi ki, Meclisin denetim hakkını, hem 48 saat geçmeden yasaların buraya getirilmesi 
konusunda hem de salı günlerinin denetime ayrılması konusunda çiğnemeyelim ve gerçekten, mil
letvekilliğinin iki önemli fonksiyonundan bir tanesi -biri yasama fonksiyonu diğeri denetim fonk
siyonu- burada, hakkıyla yerine gelsin. 

Biz, burada, bu konuda üzüntülerimizi tekrar ifade etmek istiyoruz. Ne işe yarar, ne işe yarıyor 
bilmiyoruz; çünkü, bunu her seferinde dile getiriyoruz; ama, belki, tekrarda yarar vardır. Biz, bun
ları, sürekli, tekrarlamaya devam edeceğiz. Belki bazı arkadaşlarımız, bundan, çok tekrar sonrasın
da etkilenebilirler; ama, açıkça şunu söyleyeyim: Muhalefet sırasında olduğunuz dönemleri unut
mamanız gerekir. Yani, burada, tıpkı İçtüzük değişikliğinde de olduğu gibi "muhalefette olsa idik, 
acaba biz ne yapardık" sorusunu ara sıra kendinize sorunuz ve lütfen, bu tür, denetimi dışlayan bir
takım girişimleri ondan sonra yapınız. 

Ben, hepinize, ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Başka söz isteği?.. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın özyürek, buyurun. 
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Süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Oyan, 

Adalet ve Kalkınma Partisinin gündemle ilgili önerisi hakkındaki görüşlerini açıkladı. Biraz sonra, 
bu öneri doğrultusunda İş Kanunu Tasarısını görüşmeye başlayacağız. Geçenlerde, bunun 13 mad
desini, Meclisimizde çok uzun tartışmalardan sonra kabul etmiştik. Şimdi, geri kalan bölümüyle il
gili olarak uzun bir maraton başlıyor. 

Ne yazık ki, konu çok önemli olmasına rağmen, milletvekillerimizin büyük çoğunluğu bu 
konuya ilgi göstermiyorlar. Aslında, bu konu, toplum hayatını, çalışma hayatını çok yakından il
gilendiren bir konu. Biz isterdik ki, komisyon tarafından gündemden çekildikten sonra, hükümet, 
bu konuyla ilgili olarak sosyal taraflar arasında bir uzlaşma arasın ve varılan bu uzlaşmayı 
muhalefetle de görüşmek suretiyle Genel Kurulun işini kolaylaştırsın; ama, ne yazık ki, bu, sağ
lanamamıştır. Sosyal taraflar arasında bir arayış oldu mu bilemiyorum; ama, bir uzlaşma sağ
lanamadığı, her iki taraftan, hem işveren tarafından hem işçi kesimi tarafından bize ulaştırılmıştır. 
Sayın Bakan belki bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir; ama, yine, bizim bilgimize ve bize ulaşan bil
gilere göre, gündemden çekilmesine rağmen, uzlaşma için özel bir gayret gösterilmemiştir. Şimdi, 
konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne, çekildiği noktada, yani komisyon tarafından geri 
alındığı noktada önemli bir arayış, önemli bir uzlaşma sağlanmadan tekrar getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun önemi, çalışma hayatını, yani, hem işveren kesimini hem iş
çi kesimini çok yakından ilgilendiriyor olmasıdır. Burada, elbette, namuslu, dürüst, vergisini 
ödeyen, işçisini kayıtdışı değil, kayıtiçinde, yani, SSK primini, stopajını ödemek suretiyle çalıştıran 
işverenlere, işadamlarına karşı Cumhuriyet Halk Partisinin saygısı vardır; ama, toplumda esas 
korunması gereken kesim işçilerdir. Onlar emekleriyle geçinmektedirler, onlar işveren karşısında 
korumasızdırlar. Onları koruma görevi devlete verilmiştir. Devlet de, işte, İş Kanunu gibi, Sen
dikalar Kanunu gibi, kıdem tazminatı kanunu gibi, yaptığı düzenlemelerle, bu korumasız kesimi, 
yani işçileri himaye etmek, korumak durumundadır. O nedenle -biraz sonra Cumhuriyet Halk Par
tisinin değerli sözcüleri de ifade edeceklerdir- biz, bu korumasız kesimin haklarına sahip çıkmak ve 
özellikle, geçmişte kazandıkları haklardan geriye gidilmesini önlemek için bir mücadele vermek
teyiz. Daha önceki onüç maddenin müzakeresinde de bu mücadeleyi verdik, bugünden itibaren de, 
aynı mücadelemize devam edeceğiz. 

Biz beklerdik ki, böylesine önemli bir konuda, gerçekten, toplumun her kesiminden oy almak 
suretiyle iktidara gelmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi, sadece aşverenlerin sesini dinleyen bir 
konumda olmasın, çalışanların da, işçilerin de sesine kulak veren, onların da haklarını koruyan bir 
konumda olsun ve toplumda huzuru sağlayacak, toplumda güveni sağlayacak, herkese güven 
verecek bir tasarıyı burada görüşelim, uzlaşma içinde, kolay bir şekilde yasalaştıralım. ama, ne 
yazık ki, bu yapılmamıştır. Doğrusu, gündemden çekildiği zaman, bizde bir umut doğmuştu; her
halde, hükümet, buradaki gereksiz, uzun, zaman zaman da kırıcı tartışmaları ortadan kaldırmak 
üzere, önce sosyal taraflarla bir uzlaşma sağlayacak, arkasından da, gelecek, muhalefetle bu konuda 
bir uzlaşma arayışına girecek. Bizim beklentimiz buydu, zannediyorum, kamuoyunun beklentisi de 
buydu; ama, bunca zaman geçtikten sonra, aynı tasarı Meclisin önüne getirilmiştir. Peki, aynı tasarı, 
önemli değişiklik olmadan Meclisin önüne tekrar gelecekse niçin gündemden çekilmiştir? Bunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve halkımıza açıklamak mecburiyeti var. Onca tartışmanın hararet
li bir aşamasında diyorsunuz ki "biz, bu tasarıyı geri çekiyor" ve uzunca bir süre gündeme getir
miyorsunuz, bugün gündeme getirmek istiyorsunuz. Ne değişti? Ne oldu? Hangi çabaları göster
diniz? Muhalefetle, hangi maddeler konusunda bir uzlaşma aradınız da bulamadınız? İşçi kesimiy
le, işveren kesimiyle hangi uzlaşmayı aradınız da bulamadınız? Hiçbir şey yapılmamıştır. 

Yapılmak istenilen şuydu değerli arkadaşlarım: "Biz, İçtüzüğün 91 inci maddesini değiş
tireceğiz veya yeni bir 91 inci madde oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu madde doğrultusunda, 
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İş Kanunu Tasarısını temel yasa olarak görüşeceğiz; madde madde görüşmek yerine, bölüm bölüm 
görüşmek suretiyle, kısa sürede yasalaştıracağız." Beklenti buydu; ama, İçtüzük değişiklikleri 
sırasında da ifade ettiğimiz gibi, o İçtüzük düzenlemesi Anayasaya aykırıydı, o İçtüzük düzenlemesi 
hukuka aykırıydı, o İçtüzük düzenlemesi şu anda iktidarda olan partili arkadaşlarımızın karşı çık
tıkları bir düzenlemeydi. Nitekim, Anayasa Mahkemesi, eski kararında ısrar etmek suretiyle, oybir
liğiyle, temel yasayla ilgili İçtüzük düzenlemesini iptal etti. 

Şimdi, beklediğini bulamayan Adalet ve Kalkınma Partisi, bugün, karşımıza, geri çektiği 
tasarıyı aynen getirmiş bulunuyor. Tabiî, umarım, toplumumuz için, ülkemiz için, Meclisimiz için 
yararlı müzakerelerden sonra, belki -umudumuz yok ama- burada bizim vereceğimiz önergeler doğ
rultusunda bazı iyileştirmeler de yapılarak, çalışanların hakkı da, çalışanların güvencesi de sağ
lanacak şekilde bir düzenlemeyi burada yaparız. 

Bunlar yapılmazsa ne olur? Bunlar yapılmazsa, değerli arkadaşlarım, toplumda huzursuzluk 
olur; bunlar yapılmazsa, çalışma hayatı, işçi-işveren arasındaki ilişkiler kavgaya, huzursuzluğa 
dönüşür. Biz, bunu istemiyoruz; biz, namuslu, dürüst işveren ile görevini yapan işçinin huzur için
de çalışmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki temel yaklaşımı budur. 

Biraz sonra konuşacak olan arkadaşlarımızın getirecekleri eleştiriler, verecekleri önergelerle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, mikrofonunuzu açıyorum efendim; buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Sayın Başkan, izin verirseniz, toparlıyorum. 
...Türkiye'de kalıcı huzuru sağlayacak bir tasarının yasalaşması için katkı getireceğiz, çaba gös

tereceğiz. 
Bunun, toplumumuz tarafından böyle algılanacağından hiç kuşkum yok; özellikle iktidar par

tisinin de, bunca emekle hazırlanmış öneriler, önergeler ve eleştirilerden yararlanmasını diliyorum. 
Bu, hepimiz için gerekli, Türkiye için gerekli ve unutmayalım ki, partiler, zaman zaman iktidar olur
lar, zaman zaman muhalefete düşebilirler, hatta, zaman zaman parlamento dışı kalabilirler; ama, 
önemli olan, toplumun isteklerini yerine getirmektir.Biz, burada, bütün toplum kesimlerini, işçiyi 
de, işvereni de, Odalar Birliğini de, TİSK'i de, Türk-İş'i de, Hak-İş'i de, DİSK'i de temsil eden bir 
camiayız ve hepsini mutlu edecek bir çözümü aramalıyız, bulmalıyız. Kim güçlüyse, onun dediğini 
yapmak suretiyle, güçlüden yana tavır koymak suretiyle bulacağımız çözümler, ne yazık ki, kalıcı 
olmaz. O nedenle istiyoruz ki, diliyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız öner
gelere, hükümet ve Meclis çoğunluğu itibar etsin; daha kalıcı, daha adil, daha dengeli, topluma 
huzur veren, işçi kesimini de mağdur etmeyen, işverenleri de huzursuz etmeyen bir yasayı burada 
elbirliğiyle çıkaralım. Bizim çabamız bu, bizim katkımız bu; inşallah, bu noktada bir uzlaşmayı, el
birliğiyle yakalarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Grup 

önerimizi izah etmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selam
lıyorum. 

Elbette, değerli sözcülerimizin, tartışma konusu olan İş Kanunu Tasarısıyla ilgili görüşlerini, 
tasarının 13 maddesinin görüşmeleri sırasında dinledik, kamuoyu olarak milletimiz takip etti, biz
ler de biliyoruz; bundan sonra da, yine, bu tartışmalar sırasında dinleyeceğiz; ama, bizim Grup 
önerisi olarak getirdiğimiz bugünkü husus hakkında arkadaşlarımızın bir kez daha bilgilenmelerine 
ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyorum. 
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Biz, AK Parti olarak, hiçbir zaman denetimden kaçmayız. Biz, seçim beyannamemizde, 
hükümet programımızda, sadece hesap sormak değil, hesap vermekten yana olduğumuzu 
kamuoyuna deklare etmiş, bunun da sonuna kadar arkasında bulunan bir siyasî partiyiz. Dolayısıy
la, bugüne kadar, denetim olarak bilinen, hükümetimize tevcih edilmiş olan yazılı soruların yüzde 
80'ini, arkadaşlarımız, zamanından önce cevaplandırdılar. 

Hatırlarsanız, daha önce Cumhuriyet Halk Partililerin vermiş oldukları ilk Meclis araştırması 
önergesi kabul edilmiştir. 

MASTAFA GAZALCI (Denizli) - Kaç kere söyleyeceksiniz; on kere söylediniz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bugüne kadar da, verilmiş olan birçok Meclis araştırması 

önergesi, bu Meclis tarafından, denetim adına kabul edilmiştir. Şu anda da, hakikaten, hiçbir 
dönemde, kısa bir zamanda kabul edilmiş olan bu kadar Meclis araştırması önergesi de yoktur. 

Bakınız, elinizdeki gündemde, Meclis araştırması önerge sayısı -genel görüşme dahil- 55, söz
lü soru önergesi 236, tasarı 40 tanedir. Elbette, zaman zaman takdim ve tehire ihtiyaç var. Öyle olur 
ki, biz, başka günlere de denetim konusu koymamız mümkün olur; bu mümkündür, bu Meclisin 
iradesindedir; ama, zaman zaman da yasamaya ağırlık vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Biz, bu 
hafta itibariyle, 126 maddeden oluşan iş yasasıyla ilgili çalışmaları ileriye doğru götürüp nok
talamak istiyoruz, bazı belirsizlikler son bulsun istiyoruz. Dolayısıyla, bu kadar çok maddeli kanun
lardan, 100, 200, 300, 500, hatta 1 000 maddelik kanunlardan bahsedilmektedir; bunları çıkarabil
mek, takdir edersiniz ki, Meclisin günlerini, aylarını, hatta yılını alabilecek çalışmalardır. Bütün 
bunları yan yana getirdiğinizde, demokrasilerde çözümsüzlük değil çözüm esas olmalıdır. Bizim 
buradaki varlık sebebimiz de, milletimizin önündeki engelleri kaldırmak, yasama olarak 
yapabileceğimiz her türlü düzenlemeyi yapmaya yönelik olmalıdır. Bizim amacımız budur, bundan 
başka bir amacımız söz konusu değil. 

Değerli arkadaşlar, bu iş yasasıyla ilgili çok değerlendirmeler yapılıyor. Bildiğiniz gibi -bir kez 
daha hatırlatmakta fayda var- bizden önceki dönem başlamış bulunan ve İş Yasası olarak bilinen 
1475 sayılı Kanunun 12-14 maddesi iş güvencesi olarak tanzim edilmiş, diğer kısmı da iş kanunu 
olarak düzenlenmiştir; ama, tamamı 1475 sayılı İş Kanunuyla ilgili bir düzenlemedir; yani, ayrıca 
bir iş güvencesi yasası söz konusu değildir; o, onun parçasıdır. 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Olur mu öyle şey; bu yasayla, iş güvencesini yok ediyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... Lütfen, yerinizden konuşmayın; eğer bir ihtiyacınız 

varsa Başkanlığa müracaat edin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, İş Güvencesi Yasası çıktı ve yürürlükte; 

dolayısıyla, bu yasa yürürlüğe girmiştir. Şimdi, İş yasasında bu Meclis çalışmaya başladı, 13 mad
desi bitti, 14 üncü maddesine geldik, inşallah bunu tamamlamaya gayret edeceğiz. Bu yasayı kim 
hazırladı; bu yasayı, bildiğiniz gibi, Sayın Bakanımız müteaddit defalar izah etti; hatta, bu geçen 
süre içerisinde bile, sosyal taraflar olarak bilinen kesimlerle müteaddit görüşmeler yaptı. Amaç ne; 
kendilerinin uzlaşıp anlaşmış oldukları -birkaç madde hariç- bilim kurulu tarafından orta yere 
konulmuş olan bu tasarının bu Mecliste yasalaşması noktasındaydı. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Taraflar arasında bir anlaşma yok! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu yasalaşma noktasında, biz, AK Parti olarak ne yapmak is

tiyoruz; hakikaten, farklı düşünen arkadaşlarım olabilir, farklı değerlendiren de bulunabilir; ama, 
biz, olayı, fotoğrafı olduğu gibi orta yere koymak mecburiyetindeyiz. Hiç kimsenin, keser gibi ken
disinden yana veyahut da rende gibi başka yöne yöneltmeye hakkı yoktur. Açık ve net, biz, AK Par
ti olarak, testere gibi, hem işçiden hem de işverenden yanayız; bunda kimsenin bir tereddüdü söz 
konusu değil, olamaz da. (AK Parti sıralarından alkışlar) Biz, iş güvencesinin, iş hayatının barıştan 
geçtiğini, barıştan yana tavırlarla devamdan yana olduğunu düşünüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, varsayıma, korkuya, ideolojik yaklaşıma mahal yok. Aslolan şey şu: Biz, 
iş hayatında bir boşluk meydana getiren, tereddüt meydana getiren, bu konuda sıkıntı meydana 
getiren bu dönemin son bulmasını ve bir yasal düzenlemenin acilen yapılmasını uygun görmekteyiz. 
Onun için, bu hafta, bugün saat 20.00'ye kadar; yarın 15.00-19.00, 20.00-24.00'e kadar; perşembe 
günü de 15.00'ten bu yasa ve bir de Sağlık Bakanlığını ilgilendiren kadro talebiyle ilgili bir mad
delik kanun bitinceye kadar Meclisimizin çalışmasını istiyoruz. 

Zaten, millet bizi buraya çalışsın diye gönderdi; dolayısıyla, çalışmaktan çekinmenin, çalış
maya katkı sağlamamanın kimseye faydası olamaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ENVER ÖKTEM (İzmir) - Millet seni oraya işçinin canına ot tıkayasm diye göndermedi!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bugün -rivayetler muhtelif ama-

10 000 000'a yakın işsizimiz var; bunlar iş beklentisi içerisindedir. Evet, sendikalı iş sahibi olan ar
kadaşlarımız da var, sendikasız olanlar da var. Belki gerçek anlamda ancak 1 000 000'a yakın sen
dikalı bulunmaktadır; ama, şu kanun çıkarsa, 2 800 000 işçi sendikalı olmanın potansiyel adayı 
olacaktır. Dolayısıyla, hem sendikadan yana olmak hem de sendikalı olmaya katkı sağlamanın an
lamı, bu yasalara katkıdan geçecektir. 

Biz, bu anlamda, Parlamentomuzun layıkıyla bu görevi yerine getireceğine inanıyor, hepinize 
saygılar sunuyor, önerimize destek bekliyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Efendim, lehte ve aleyhte konuşmaları dinledik. 
Şimdi, öneriyi tekrar okutacağım; onun arkasından da oylamaya geçeceğim. 
Öneri: 
Genel Kurulun, 6.5.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü sorular ile denetim konularının 

görüşülmemesi, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 133 sıra 
sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınması ve bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülerek, çalışma süresinin 15.00-20.00 saatleri arasında olması; 7.5.2003 Çarşamba günkü bir
leşiminde de sözlü soruların görüşülmemesi ve çalışma süresinin 15.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri 
arasında olması; 8.5.2003 Perşembe günkü birleşiminde ise, gündemin 3 üncü sırasına kadar olan 
işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma, küresinin uzatılmasının Genel Kurulun 
onayına sunulması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesinin geri alın
dığına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3, - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/83) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin talebini geri çektiğine dair önergesi (4/52) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimin (2/83); İçtüzüğün 37 nci maddesine 
göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergemi geri çekiyorum. Gereğini arz ederim. 

6.5.2003 
Vahit Kiler 

Bitlis 
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BAŞKAN - Efendim, önerge gündemden çıkarılmış ve sahibine geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. - SEÇİM 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/29, 31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine seçim 
BAŞKAN - Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreçleri ile 

çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla, Genel Kurulun 18.3.2003 tarih
li 49 uncu Birleşiminde kurulan (10/29,31) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu üyeliklerine 
siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 

Adı Sovadı 
AK PARTİ (8) 

Murat Yılmazer 
Mehmet Çerçi 
Cemal Yılmaz Demir 
Mustafa Demir 
Musa Uzunkaya 
Öner Gülyeşil 
Mustafa Öztürk 
İbrahim Çakmak 

CHP (4) 
K. Kemal Anadol 
Sedat Uzunbay 
Haluk Koç 
İlyas Sezai Önder 

Seçim Çevresi 

Kırıkkale 
Manisa 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Tokat 

İzmir 
İzmir 
Samsun 
Samsun 

BAŞKAN - Şimdi, listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Milletvekilleri, Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 

7.5.2003 Çarşamba günü saat 16.00'da Anabina 1 inci Kat PTT Karşısındaki Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca, ilan tahtasına asılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını görüş

müyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemin birinci sırasında yer alan, İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) 
(S. Sayısı: 73 ve 73'e 1 inci Ek) (1) 

(1) 73 S. Sayılı Basmayazı 13.3.2003 tarihli 45 inci Birleşim Tutanağına eklidir; 73 'e 1 inci ek 
S. Sayılı Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. B : 7 5 6 . 5 . 2003 0 : 1 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 14 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, ancak, 

önerge işlemi yapılamamıştı. 
Tasarının 14 üncü maddesi ile diğer maddeleri, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyon

ca geri alınmıştı. Komisyon, bu maddeleri görüşmüş ve raporunu Başkanlığımıza vermiştir. 
Komisyon raporu, 73'e 1 inci ek sıra sayısıyla yeniden bastırılıp dağıtılmıştır. 
Şimdi, 14 üncü maddeyi, yeni şekliyle tekrar okutuyorum: 
Çağrı üzerine çalışma 
MADDE 14. - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 

duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. 

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi on saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalış
tırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorun
dadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede 
günlük çalışma süresi kararlaştınlmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az üç saat üst üste 
çalıştırmak zorundadır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Cevdet Selvi; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

ilkönce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
İş Yasası Tasarısının 14 üncü maddesi hakkında Grubumuz adına sözlerime geçmeden önce, 

Bingöl depreminde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, sorumluların da bir an 
önce bu yaraları lafın ötesinde sarmasını temenni ediyorum. 

İş yasası, Türkiye'de, başlangıçta da anlatmaya çalıştığımız gibi, en önemli yasalardan bir 
tanesi. Bir ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal durumunu, demokrasiye yaklaşımını, hatta Avrupa 
Birliğine girip girmeyeceğinin ölçüsünü ortaya koyan, köklü, önemli, dinamik bir yasa; ama, ne 
yazık ki, Türkiye'de, son derece olumsuz bir ortamda gündeme geldi ve yanılgılar içerisinde, 
maalesef, üzerinde ciddî bir biçimde durulmadan ikinci kez Meclisimize getirildi. 

Ülke yanlış yönetiliyordu, üretmekten vazgeçilmişti, krizler birbirini kovalıyordu; işveren iş
yerini ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyor, işçiler de yokluk, yoksulluk içerisinde kıvranıyor
du; ileriye dönük umut da yoktu. Öyle oldu ki, iktidarlar, hükümetler, siyasetçiler Avrupa Birliğine 
girmekten, özgürlükten ve demokrasiden bahsederken, bazı işverenler, bunu fırsat bilerek, birden
bire, zorunlu olarak işten çıkarmanın ötesinde, işçiyi, örgütlü olmaktan, sendikalı olmaktan çıkar
maya gayret gösterdiler ve gündeme bu şekilde geldi. Yoksa, içinde bulunduğumuz dönemde, en
düstriyel ilişkileri düzenleyecek bir yasanın hazırlığı, elbette böyle olmazdı. 

Sendikalı olmak, örgütlenmek, işveren için, nasıl, Anayasada yerini almış, yasalarda ayrıntılı 
bir biçimde düzenlenmiş bir haksa, işçinin de, en doğal, en tabiî hakkıdır; fakat, işçiyi, anayasal 
hakkı olan sendikalaşmaktan uzak tutmak için çeşitli baskılar yapıldı. 
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Acaba, sendikalar bu konuda ne yaptı: Kriz nedeniyle 2 500 000 işçi ve aile aç kaldı, hiç kim
se sesini çıkarmadı; ama, kasıtlı olarak, bu fırsat bilinerek, sendikasızlaştırma mücadelesi hızla 
devam ettirildi. Elbette, günümüzün şartlarında, çağımızın gereği olarak, çaresiz işçilerin tek güven
cesi olan sendikaların, buna seyirci kalması mümkün değildi. Sadece sendikalı olduğu için işten 
atılan işçilerin iş güvencesini gündeme getirdiler, anlatmaya çalıştılar, özveride bulundular, im
zaladıkları toplusözleşmeden geri gittiler, iflas eden işverenle beraber kredi aradılar, sorumluluk
larını yerine getirdiler; ama, hiç kimse, bazı işverenler, olumlu yaklaşarak, bu sendikaların üyelerini 
veya işçileri sendikalı olmaktan, özgürce örgütlenmekten alıkoymayalım deme iyi niyetine sahip ol
madı. İşte o zaman olay saptırıldı. Bakanlık, olayı bir sendikal güvence, bir örgütlenme güvencesi 
yerine, iş güvencesi diye, en kritik dönemde, işçinin de, sendikaların da, işverenin de kritik 
döneminde, 4773 sayılı Yasayı çıkardı; bunu zorladı. Ne kabinesiyle görüştü ne de taraflarla görüş
tü, kişisel olarak bunu çıkardı. Tabiî, ne yazık ki, bu yasa gündeme gelemedi ve 8 ay önceden 
yasalaştı, uygulama tarihi arkasından geldi. Bunu hazmedemeyen, hiçbir güvence getirmeyen... 
Geçen gün bir işçi konfederasyonumuz gönderdiği yazıda -bütün milletvekillerine gönderdi- 4773 
sayılı Yasanın 72 ayrı nedenle iş güvencesi olmadığını, işçi çıkarmanın gayet rahat olduğunu... İş
verenler kitap yazdı. Konfederasyon da bunu biliyor. Ama, bunu bir fırsat bilerek, içinde bulun
duğumuz koşulları daha iyi değerlendireceğini zanneden işveren ve bazı kuruluşlar, derhal tehdit
lere başladılar. Binlerce işçiyi işinden atacağını söyledi TİSK'in Genel Başkanı ve bir tepki yasası 
olarak, Türkiye için, geleceği için çok önemli olan, üretimi için, iş huzuru, barışı için çok önemi 
olan 1475 sayılı Yasayı değişik bir biçimde ortaya koydular. İşte burada bu çelişkileri, 58 inci ve 59 
uncu hükümetlerin mutlak yeniden ele alarak değerlendirmesi gerekiyordu. Her şeyde olduğu gibi 
"bunu da kucağımızda bulduk" diye, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiler. Bu doğru değildi. 
Geçmişin seçim öncesi, geçmişin iktidarlarının yanlış yaptığını "bu, bu noktaya gelmiş" diye çıkıp 
buraya getirmek, sorumlu bir iktidara, sorumlu bir hükümete yakışacak bir olay değildi. Taraflar 
birbirine girmiş... İşveren bunu fırsat biliyor, tehdit havası içerisinde "mademki, siz, iş güvencesi is
tediniz, sizi, kökünden, güvencesiz bırakacağız, işçilerin sendikalı olma imkânını ellerinden 
alacağız" anlayışıyla bu tasarı getirildi. İşte, bu, Türkiye'nin talihsizliğidir. 

Onun için, bu tasarı ilk geldiğinde, biz, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri ve milletvekil
leri, alelacele komisyondan geçirilip, incelenmediği için, alelacele, 48 saat bile bekletilip millet
vekillerine bunu inceleme imkânı sağlanmadığı için, biz, iyi niyetle buraya çıktık, bunun olmaması 
gerektiğini, bunun mutlaka mutabakata varılarak, uzlaşmaya varılarak çıkarılmasının, endüstriyel 
ilişkilere, sosyal yaşamımıza yararı olur diye anlatmaya çalıştık; ama, bir inat da burada oldu, bir 
baskı... Bazı işveren çevrelerinin veya kurumlarının, inceliğine dahi bakmadan, her konuda işçi 
atamayacağız diye endişelenmelerinin sonucu, hükümet, baskı altında kaldı. Biz, milletvekilleri 
olarak, bunun teknik olarak, inat değil, uzlaşmayla, Türkiye için mutlaka gerekli olduğunu anlat
maya çalıştık. Anlaşılmadı, kızdılar. Üslubumuzu değiştirdik, belki daha çok bağırırsak, anlarlar, 
anlar arkadaşlarımız, bu iktidar-muhalefet meselesi değil, Türkiye'nin huzuru meselesi, Türkiye'nin 
geleceği, üretimi meselesi, verimi meselesi ve kalite meselesi, insan haklarına saygı meselesi diye 
anlatmaya çalıştık; ama, başaramadık ve bu istismar edildi. Öyle oldu ki, bu anlattıklarımızı, elini 
vicdanına koyarak, ne istiyor bunlar, bu çağda, 19 uncu Asırda bile başarılamamış bu olay buraya 
neden getiriliyor, getirilmek isteniyor diye hiç kimse incelemedi. Hükümet, İçtüzükte alelacele bir 
değişiklik yapmak suretiyle, karınca kaderince, sorumluluğunu Türkiye adına, emekçiler adına, 
çalışan, üreten insanlar adına yerine getirmek isteyen milletvekillerinin, Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekillerinin görüş ve düşüncesini dahi söylettirmeyecek bir içtüzük değişikliğine gitti. Bu, 
haksızlıkların en büyüğüydü. 365 milletvekiliyle iktidar partisi, istediğini yaptırma imkânına sahip 
olmasına rağmen, eleştirileri, yanlıştan dönmenin gerektiğini anlatanları dinleme ihtiyacı bile duy
madı. İşte, o nedenle, bir temel yasa kapsamına alınarak, alelacele gözden geçirilmeye çalışıldı. 
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Önemli olan, maddeler değildir, inançtır, felsefedir, insanı insan olarak kabul edeceğini söy
leyenler, yeniden, verdiği sözlere bir dönüp bakmalıdır. Şu yasaya baktığınızda, işçi insan değil -
dikkat edin, bilerek söylüyorum- işçi bir aile babası değil, işçinin normal bir hayatının olması gerek
tiğini düşünen bir anlayış değil, işçi ödünç verilecek bir meta gibi buraya getirildi. Halbuki çağımız
da, insanlık, özgürlük, demokrasi, verimin artması için, kalitenin yükselmesi için, işçinin o işyerine 
sahipmiş gibi iyi niyetle sarılmasını gerektiren yöntemler kullanması gerekirken, şimdi işçiye, 
emanet, yoldan geçerken, çalışır diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, bir dakika... 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
14 üncü madde, son derece sakıncalı. Neden iş arıyor insanlar; geçimlerini sağlamak için. Bu 

14 üncü madde, dört gün önceden işçiye telefon edilecek "gel çalış" denilecek... Haftada on saat, 
ayda kırk saat... Eğer konuşulmamışsa, üç saat... Bu işçi, işyerine bağlı kalacak; bu işçi, hayatını 
düzenleyemeyecek; bu işçi, üç saat çalışmak için 3 000 000 lira yol parası verecek, yemek 
yemeyecek, içmeyecek, geri gidecek, çağrıldığında gelecek ve çocuk bakacak, çocuklarını 
okutacak, ev kirası verecek. Bu, istihdamı artırmak değil, açlığı yaygınlaştırmaktır. Olay bu değil; 
diğer ülkelerde bu ve benzeri uygulanıyor; bu, şimdiye kadar geçtiğimiz maddeler ve gelecekler 
diğer ülkelerde hiç de böyle uygulanmıyor. Bir ülkeyi örnek alırken genel durumuna dikkat ederek 
bir bütünlük içinde ele almak lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Sosyal güvencesi sağlam, aldığı ücret geçimini sağlayacak, öğ

renci ve emekli olanların, ikinci iş arayanların çalışabileceği bir yöntemdir onlar. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, tamamlayın!.. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Sağlıksız, belirsiz bir iş yasasını hazırlamak, Türkiye'nin çalış

ma hayatına ve sosyal hayatına verilebilecek en büyük zararlardan bir tanesidir. 
Ben diliyorum, bu, incelenerek, işvereni de işçiyi de ve önlemeye çalıştığınız sendikaları da 

dikkate alarak, Türkiye'ye huzur getirecek, adalet getirecek, emeğin değerini bilerek teşvik edecek 
bir anlayışa birlikte geliriz. Çünkü, Türkiye hepimizin. Hepimizin ihtiyacı var işçiye, emeğe. 

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Selvi, 
Şimdi, şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen. 
Sayın Bilen, süreniz 5 dakika; lütfen, sürelere riayet edelim. 
Buyurun. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle, say

gıyla selamlıyorum. 
İşçi ve işveren kesimini barıştıracak bu yasa tasarısını olumlu buluyorum. 
Hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gülüşmeler, al

kışlar [!]) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilen. 
İkinci söz, İzmir Milletvekili Sayın Enver Öktem'e ait. 
Buyurun Sayın Öktem. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 14 üncü maddey

le ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, gerçekten, kaldığımız yerden yeniden devam edeceğiz, öyle gözüküyor. 
Sayın AKP Grup Başkanvekilinin yaptığı konuşmadan da anlaşılacağı üzere... 

BAŞKAN - Efendim, AK Parti... 
ENVER ÖKTEM (Devamla) - ...gerçekten, AKP iktidarımızın acelesi var, bir an önce bu 

tasarıyı yasalaştırmak gibi bir telaşın içerisinde gözüküyor. 
Değerli arkadaşlarım, bu madde, tipik bir esnek çalışma düzenlemesi içermektedir. Gerçekten, 

bu madde yürürlüğe girdiği takdirde, Türkiye'de bugüne kadar yerleşmiş olan bütün düzenlemeler 
altüst olacaktır. Bilesiniz ki, bugün, ülkemizde, sendikal örgütlülükten, bugünkü yasalara rağmen 
bahsetmek oldukça güçtür. Bugün Türkiye'de, 3 tane konfederasyona bağlı sendikaların örgütlülük 
oranına baktığınız zaman, yüzde 5'lerde seyretmektedir. Eğer, bu düzenleme gerçekleşecek olursa, 
bu kez, bu yüzde 5'leri bile yakalamak mümkün olmayacaktır. O zaman, Türkiye'de demokrasinin 
temel taşlarından birisi olan sendikal örgütlülüğün altını da, AKP, getirdiği bu yasal düzenlemeyle 
dinamitlemiş olacaktır. O nedenle, bu düzenlemeyi, yeni baştan gözönüne almanızı, yeniden değer
lendirmenizi talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bilesiniz ki, bu düzenlemede, siz, 10 saatlik haftalık çalışma süresi getir
mektesiniz. Bilmiyorum, siz, bu düzenlemeyi gerçekten okudunuz mu; bilerek mi bu düzenlemeyi 
savunuyorsunuz; merak etmeye başladım. 

Haftalık çalışma süresi 45 saattir; siz, bunu, 10 saate çekmeye çalışıyorsunuz. Bu, şu demektir 
değerli arkadaşlarım: Asgarî ücretle çalışan bir işçi, bundan sonra, haftada 10 saat çalıştığı takdir
de, haftada 40 000 000 lira bir ücret alacak demektir. Yani, siz, bu düzenlemeyle, işçinin mevcut ek
meğine de göz dikmiş oluyorsunuz; siz, bu düzenlemeyle, işçinin mevcut toplu iş sözleşmesi 
düzenine de göz dikmiş oluyorsunuz; siz, bu düzenlemeyle, kayıtdışı ekonomiyi körüklemeye baş
layacaksınız ve siz, bu düzenlemeyle, bilesiniz ki, toplumun sağlık düzeniyle de oynamaya baş
layacaksınız. Anlaşılıyor ki, siz, işçiyi, bir makine olarak değerlendirmek istiyorsunuz; yani, işçi, 
evinde oturacak; patron, canı istediği zaman onu çağıracak, canı istemediği zaman çağırmayacak; 
işçi, ne zaman işe çağırılacağını bilmeyecek, ne zaman işbaşı yapacağını bilmeyecek ve ay sonu gel
diğinde kaç lira ücret alacağını bilmeyecek; ama, öte taraftan, işçinin, aybaşı geldiğinde ödeyeceği 
kira belli olacak, fırından aldığı ekmeğin parası belli olacak, manavdan alacağı sebzenin fiyatı bel
li olacak. Siz, bu düzenlemeyle, bilesiniz ki, işçinin, halen elde ettiği asgarî ücrette kazanımlarını 
da dörtte l'e indireceksiniz. 

Peki, siz, seçim meydanlarında, işçilere bu sözü mü vermiştiniz, emekçilere bu sözü mü ver
miştiniz; biz, iktidara geldiğimiz zaman asgarî ücretinizi dörtte l'e kadar indireceğiz mi dediniz?! 
Ya orada verdiğiniz sözler doğru değildi ya da burada yaptığınız uygulamalar doğru değil. Bizden 
önce konuşan sayın hatip "biz, hem işvereni hem de işçiyi kolluyoruz" diye geldi; hayır, gerçek 
bununla ilgili değildir, alakalı değildir; tam tersinedir. Siz, işçinin ve sendikaların canına ot tıkamak
la kendinizi görevli sayıyorsunuz. Öyle sanıyorum ki, işverenler, işçinin bütün haklarını bir çuvala 
paketlemiş ve size göndermişler ve siz de, AKP iktidarı olarak, gözüken odur ki, bir kargo şirketi 
gibi, kargo şirketi olarak vazifenizi yapıp, postalama işlemini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu 
düşünceyi savunduğunuz sürece, bilesiniz ki, 3 Kasım seçimlerinden önce işçiye verdiğiniz sözlere 
ihanet etmiş olacaksınız. Gözüken odur ki, size oy veren işçisi, köylüsü, emekçisi, esnafı, bir nok
tadan sonra "elim kırılsaydı da AKP iktidarına bu oylarım nasip olmasaydı" diyecektir. Umut 
ediyorum ki, AKP'li yetkililer, bir kez daha, bu yasayı okumadan değil, bu kez okuyarak bu salon
lara gelirler ve işçinin haklarının gasp edilmesine izin vermezler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öktem; süreye de riayet ettiğiniz için, tekrar teşekkür 

ediyorum. 
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Madde üzerindeki konuşmalar tamamlandı. 
14 üncü madde üzerinde önergeler var. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Hükümetin de madde üzerinde bir söz isteği var. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben de sözlerimin başında, Bingöl'de yaşanan depremde 
hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, çocuklarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar 
diliyorum. Ulus olarak, başımız sağ olsun. Bu tür acıların bir daha ülkemizde yaşanmamasını 
temenni ediyorum. 

Evet, bugün, Yüce Mecliste, çalışma hayatımızı yakından ilgilendiren bir temel yasayı birlikte 
görüşüyoruz. Bu görüşmeleri yaparken, tabiî, bütün taşları yerine oturtmak, bu süreci çok iyi ir
delemek gerektiğinin farkındayız ve kanaatindeyiz. Değerli arkadaşlarım, yeni iş yasası yapılması 
gerekliliği, çok uzun yıllardır ülkemizde tartışılan bir konudur. 2001 yılında, sosyal taraflarla birlik
te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı bir prosedürle, yapılan bir protokolle, yeni 
bir iş yasasının hazırlanması, bununla birlikte, 2821 ve 2822 sayılı Yasaların da yeniden hazır
lanarak çalışma hayatımıza kazandırılması amaçlanmış ve bu doğrultuda bir protokol imzalanmış
tır. Zaman zaman, çok acele, alelacele, alelacele diye tenkit ediliyor. Değerli arkadaşlarım, bu yeni 
İş Yasası Tasarısı, 2001 yılından beri, çalışma hayatımızın gündemindedir, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemindedir, komisyonların gündemindedir; ilgili herkesin bu konuyu yakından takip 
ettiğini biliyorum. Bu sebeple, bu şekilde, alelacele bu tasarı geçiriliyor iddialarına katılmak müm
kün değildir. 

Biz, hükümet olarak, bu sürecin ortasında kendimizi bulduk; geçen konuşmalarda da bunu 
ifade ettim. 9 kişiden oluşan bilim kurulunun hazırladığı bir tasarıdır bu. Biz, hükümet olarak bu 
tasarının mutfak çalışmasında maalesef bulunamadık; ama, bütün bunlara rağmen ve hocalarımızın 
oybirliğiyle hazırladığı bu teklifin olduğu gibi kabul edileceği yolundaki beyanlara rağmen, biz, 
tarafların içine tamamen sinmesi için, bunu tartışmaya açtık, defalarca sosyal taraflarla toplandık 
geceli gündüzlü, burada arkadaşlarımız bu toplantılara şahit oldular ve olabildiğince bir uzlaşmaya, 
bir yakınlaşmaya doğru bu hadiseyi getirdik. 

Yeni İş Kanunu Tasarısının içerisinde yer alan 50 ayrı madde 1475 sayılı Yasadan aynen alın
mış maddedir; yani 1475'te yer alan 50 madde bu yeni İş Yasası Tasarısında da yer almıştır. Aşağı 
yukarı 35'e yakın maddede, tarafların uzlaşmasıyla ya madde metni değiştirilmiş veyahut da taslak 
metinden tamamen çıkarılmıştır. Burada sosyal taraflarımızın uzlaşmaya varamadığı madde sayısı 
3 veya 4'ü geçmez değerli arkadaşlarım. O sebeple, tarafların arasında genel bir uzlaşma iradesi söz 
konusudur. 

Sonra, bu konu, Türkiye'nin gündemine yeni gelmiş bir konu değildir. Altıncı, Yedinci ve 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, standartdışı çalışma biçimlerini öngören yeni bir iş 
yasasının hazırlanması öngörülmüştür ve bu planların hepsi, sizlerin de bildiği gibi, Yüce Meclisin 
onayından geçmiştir. Yine, Ulusal Programda, yeni bir iş yasasının hazırlanması taahhüdü söz 
konusudur ve en son, bizim de, hükümet olarak, Acil Eylem Planımızda, altı aylık bir vadede, yeni 
bir iş yasasının çıkarılması taahhüdümüz bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, bu konu, birdenbire, kendiliğinden gündeme gelmiş bir konu değildir, temel 
referansları vardır, bir geçmişi, bir mutfak çalışması vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu mesele, sadece bizde tartışılmıyor. Esnek çalışma biçimlerinin 
hayata girmeye çalıştığı her ülkede, her çalışma hayatında bu konu tartışılmıştır, Avrupa'nın birçok 
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ülkesinde tartışılmıştır; yani, koruyuculuk ile esnek çalışmayı uyumlaştırma konusundaki tartış
malar hâlâ devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye sadece bir açıdan bakmak, işin en kolaycılığıdır. Biz de, sadece 
sendikal örgütlenme adına bu meseleye bakabilseydik, bizim de işimiz kolaydı. Bunu derken, ül
kede sendikal örgütlenme konusunda bir itirazınız mı var; hayır. Biz de, işçi önderlerimizin, sen
dikalarımızın çekincelerini, itirazlarını saygıyla karşılıyoruz ve sendikal örgütlenme konusunda, on
ların önündeki yasal engellerin, olabildiğince açılması taraftarıyız. Hükümet olarak, sivil inisiyatife, 
sosyal diyaloga önem veren bir parti olarak, işçi sendikalarımızın da, çalışma hayatımızda, olabil
diğince örgütlenmesinden yanayız; ama, hükümet olarak, biz, fotoğrafın bütün parçalarını görmek 
zorundayız. Evet, ülkede, çalışma hayatında örgütlenmiş bir sendikal kesim vardır. Bunun dışında, 
işyerlerimizde çalışan, ama, bir sendikal güvencesi olmayan işçilerimiz de vardır. Bunlardan da 
öteye, bugün, milyonlarca vatandaşımız, bir iş, bir ekmek bulmak umuduyla, her gün, iş bulma 
kurumlarında, özel sektör kapılarında, umutla, umutlarını tüketmemek için sabırla direnmektedirler. 
Bizim sırtımızdaki sorumluluk, hükümet olarak, fotoğrafın bütün parçalarını görmek ve çalışma 
hayatımızda, buna göre bir denge kurmak mecburiyetinden kaynaklanmaktadır. Yoksa, sosyal taraf
lardan birine yaslanıp, popülizme kaçarak, reklam yapmak, o kesimin çıkarlarıyla uyuşan söylem
ler geliştirmek çok kolay; bu, geçmişte olmuştur; ama, biz, sadece ülkenin bugününü değil, çalışma 
hayatımızın geleceğini de düşünen bir hükümet olarak, bu konuda çalışma hayatımızdaki dengeleri 
olabildiğince gözetmenin gayreti içerisinde olduk. Tasarı, Genel Kuruldan komisyona çekildikten 
sonra da, taraflarla birkaç kez daha görüştük; ama, bütün uğraşılarımıza, bütün iyiniyetli 
çabalarımıza rağmen, tarafların anlaşamadığı üç veya dört madde konusunda, onların uzlaşmaları 
için yeterli imkân sağlanamadı; daha doğrusu olmadı. Tabiî, bu iki noktadaki çıkarları, menfaatları, 
uzlaştırmak çok kolay bir hadise olmadığı için olmadı; ama, tarafların, yeni iş yasasının çıkması 
konusunda genel bir iradelerinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu yeni iş yasası ne getiriyor; yeni iş yasası, her şeyden ön
ce, iş güvencesi hükümlerini, bu bütün içerisine, bu kapsam içerisine alıyor. Yani, geçmişte olduğu 
gibi, artık, iş güvencesiyle ilgili yasayı çıkarıp, yürürlüğünü bir sene, altı ay sonraya atmak diye bir 
şey yok. Biz, hükümet olarak, bu iş yasasıyla birlikte, iş güvencesi hükümlerinin de kurumsal bir 
şekilde iş yasası içerisinde yer almasını kabul ederek, bu şekilde bir bütünlük içerisinde bir paket 
hazırlamış bulunmaktayız. 

Sayın Başkanvekilim de ifade ettiler, yeni iş güvencesiyle ilgili -ki şu anda bu yasa yürürlük
tedir- yasanın güvencesinde olan 2 800 000 civarında işçimiz vardır. Gönül arzu eder ki, çalışma 
hayatındaki bütün işçilerimizin -zaman içerisinde bu bireysel işletmelerde çalışan işçilerimizin de-
iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasıdır. Dilerim, endüstriyel ilişkilerimiz, istihdamdaki geliş
meler, ülkeyi böyle bir noktaya getirir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, İş Yasasında herhangi bir değişiklik yapılması için, iş or
ganizasyonlarında, çalışma şekillerinde bir değişiklik yapılabilmesi için, işçinin rızasının ve yazılı 
muvafakatinin alınmasını öngören birçok madde vardır. Yani, bu yasa, işçimiz, emekçimiz arzu et
mediği takdirde, iş organizasyonlarında^ değişikliklere, çalışma biçimindeki değişikliklere katıl
mama iradesini kendisine tanımaktadır. 

Yine, bu tasarıyla birlikte birtakım yeni kurumlar ve kavramlar çalışma hayatımıza girmiştir. 
Örneğin, analığın korunması, işçinin bilgilendirilmesi, Ücret Garanti Fonu gibi birtakım yeni mües
seseler de bu tasarı içerisine girmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, uygulama alanı bulmayan birtakım hükümler de bu yasadan temizlenmiştir. Ör
neğin, zarar karşılığı işçilerimizden kesilen kesinti tutarı, bu yeni tasanda gündem dışında bırakıl
mıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) -

Değerli arkadaşlarım, özetle, bu yasa, her kesim için, sosyal taraflarımız için neler getirmektedir; 
birkaç cümleyle, onu size ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz de biliyoruz ki, dünyada acımasız bir rekabet var. Türkiye, duvar
larını kapatmış, tek başına yaşayan bir ülke değil; dolayısıyla, dünyadaki gelişmelerden etkilen
memesi de mümkün değil. 

Bizim, Parlamento olarak ve hükümet olarak şuna karar vermemiz lazım: Değerli arkadaş
larımın tenkit ettiği çalışma biçimleri, çağrı üzerine çalışma, esnek çalışma biçimleri; değerli ar
kadaşlarım, bunların hepsi, şu anda, bizim çalışma hayatımızda var; taşeron uygulaması var, geçici 
iş sözleşmesi var, çağrı üzerine çalışma var ve diğer çalışma biçimlerinin yüzde 90'ı, şu anda, bizim 
çalışma hayatımızda var. Biz, bu yasayı hiç gündeme getirmemek suretiyle bu kuralsız, kaidesiz, 
hukuksuz uygulamanın devamına imkân mı sağlayacağız; yoksa, Parlamento ve hükümet, bu şekil
de kuralsız, kaidesiz, hukuksuz uygulamaya izin vermez diyerek, bunu bir yasal baza mı otur
tacağız; burada önemli olan tercih meselesidir. Biz de hükümet olarak ve Parlamento olarak diyoruz 
ki, bu şekilde kuralsız kaidesiz uygulamaların devamı hukuk devletine yakışmaz; dolayısıyla, bu 
şekilde yapılan çalışmaları bir hukuk disiplini içerisine almak durumundayız. 

İkinci husus, işletmelerimizin rekabetine imkân verecek, uluslararası pazarlardaki değişmelere 
anında tepki verebilecek bir esnekliği de işletmelerimize kazandıracak yeni hükümleri içermesidir. 

Diğer taraftan, işçimizin kendisine, ailesine, sosyal hayatına daha çok zaman ayırabilecek bir 
esneklik getirmektedir. İşçimizin birden fazla işlerde çalışmasına imkân tanıyan düzenlemeler getir
mektedir. 

Öte yandan, en önemli husus, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, işsizliğin önlenmesi 
konusunda, devlete önemli bir imkân getirmektedir. Bunu, Avrupa'da başarıyla uygulamış ve işsiz
lik oranlarını büyük ölçüde indirmiş ülkeler var. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik deyince, işsizlik, maalesef, bütün dramatik sonuçlarıyla ülkemiz
de devam etmektedir. Türkiye, üç dört yıl yüzde 4 nispetinde büyüse dahi, işsizlik oranını yüzde 17 
civarından aşağıya düşürmek mümkün değildir. Ekonomimiz, ancak yüzde 6-7 büyüdüğü takdirde, 
işsizlik oranımızı yüzde 10'ların altına düşürmek gibi bir durumla karşı karşıya geleceğiz. 

Bu sebeple, yeni yasa, ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan işsizliği önleme konusunda da 
önemli bir anahtar olacaktır. 

Tabiî, arkadaşlarımızın -ki, kendileri sendika kökenli arkadaşlarımız- sendikacılıktan geldikleri 
için, sendikal örgütlenme konusundaki hassasiyetlerini mutlaka saygıyla karşılıyorum, belki, Par
lamentomuzun bir zenginliği olarak da görüyorum; ama, değerli arkadaşlarım, şunu, en az benim 
kadar sizler de biliyorsunuz; işgücü piyasasındaki daralmalar, dünyadaki endüstriyel ilişkiler, sen
dikal örgütlenme konusunda, bu çalışma hayatlarına büyük zorluklar getirmiştir, bunu kabul 
ediyorum. Sizlerle birlikte, işçi konfederasyonlarımızın bu endişesini yürekten paylaşıyorum; ama, 
buna çözüm olarak, bu esnek çalışma biçimlerine karşı çıkmak suretiyle, bu yeni iş yasasını geriye 
ötelemek suretiyle sendikal örgütlenmeyi artıracağımıza inanıyorsanız, samimiyetle söylüyorum, 
burada yanılıyorsunuz; çünkü, demin de ifade ettiğim gibi, şu yasa çıkmasa bile, şu anda, bizim 
çalışma hayatımızda esnek çalışma usulleri var ve sendikal örgütlenmeyi, o şekilde, kuralsız ve 
kaidesiz şekilde engelliyor; yani, bu yasa hiç olmasa bile, şu anda, çalışma hayatımızda, sendikal 
örgütlenmeye fayda sağlayacak bir konu yok. 

Eğer, ülkede sendikal örgütlenmenin önünün açılmasını, sendikalarımızın, daha yaygın şekil
de, bütün sektörlerde temsil edilmesini, yer almasını istiyorsak şunu yapacağız: Bu rüzgâra karşı 
durmak mümkün değil. Bu rüzgâra karşı Avrupa sendikaları duramadılar; sosyal demokratları da 
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duramadı, sosyalistleri de duramadı, hiç biri duramadı ve onlar, bu gelişen trende karşı, kendi kül
türlerini, kendi yaklaşımlarını değiştirerek, sendikal kültürlerini değiştirdiler ve bu çalışmaya uyum 
sağlamaya gayret gösterdiler. 

Biz, bulunduğumuz noktada, bulunduğumuz pozisyonda, bulunduğumuz siperde kalırsak, Tür
kiye'de sendikacılığı ilerletemeyiz. Evet, şimdi 2821 sayılı Yasa gelecek, 2822 sayılı Yasa gelecek; 
gelin, orada, bu birikiminizi, bu tecrübenizi bu yasalara aktarın ve Türkiye'de sendikal hareketi daha 
fazla nasıl geliştirebiliriz, sivil toplum hayatımıza, ekonomimize katkısı nasıl olur; bunun çalış
masını birlikte yapalım, bunun gayretini birlikte gösterelim. 

Tekrar tekrar söylüyorum; şu yasaya karşı durmanın, şu anda, ülkemizde, çalışma hayatında 
var olan kuralsız, esnek çalışma usulleri devam ettiği sürece, sendikal harekete hiçbir faydası ol
mayacaktır. 

Bu yasanın, çalışma hayatımıza, çalışma hayatımızda işçi - işveren barışına, istihdamın artırıl
masına katkı sağlaması dileğiyle, Yüce Meclisi ve Sayın Başkanı, şahsım ve hükümetimiz adına 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım sendikalardan çok bah

setti, değişimden bahsetti. Müsaade ederseniz, değiştik mi, değişmedik mi izah etmeye çalışacağım. 
BAŞKAN - Sayın Meral, beni dinler misiniz. 
Sayın Meral, eğer bir söz talebiniz varsa, bunu değerlendiririm; ama, İçtüzüğümüze ve -benim 

bildiğim- Parlamento teamüllerine göre yerinden konuşma usulü yok. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Söz istiyorsanız, buyurun, size söz veriyorum. Son söz milletvekilinin; hakkınız

dır. 
Süreniz 5 dakikadır. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanımız, sendikal gelişmelerde, yapılaşmada bir 

değişiklik olmadığını söyledi. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; işyeri olacak, işveren olacak 
ki, işçi olsun. Bunda, bir defa, en ufak bir sorunumuz yok. Elbette ki, bazen işyerlerinde kriz söz 
konusu olur. Kendisi de biraz önce söyledi "bir sürü hukuksuzluk var" dedi. "Bu hukuksuzlukları 
hukukî hale çeviriyoruz; yani, taşeron mafyası dediklerimizi, kaçak işçilik dediklerimizi, kayıtdışı 
dediklerimizi, kısacası, bir sürü olumsuzluğu meşrulaştırıyoruz" dedi Sayın Bakanım. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Hiç öyle bir şey demedi. Nasıl anladınız?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, müsaade eder misiniz... Öyle dedi. 
Şimdi, şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Bakınız, sayın milletvekilleri, lütfen dinleyin. İş 

güvencesi yasa tasarısı çıkalı -martın 15'inde çıktı- hangi işyeri kapandı, hangi işyerinde bir sorun 
var?! Burada birbirimizi yıprattık. Var mı bir sorun; yok. Hiçbir yerde bir şey olmadı. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Ne alakası var! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Burada ne söyledik; oturduk, size, dostça dedik ki, yan

lışlık yapmayın. Tasarrufu Teşvik Fonundaki paralar, bu şekilde yaparsanız, çarçur olur ve yüzüne 
gözüne bulaşır dedik ve aynısı oldu. Konut Edindirme Fonundan bahsettik değerli arkadaşlarım; or
tada yok. Emeklilerin, TÜFE konusunda kaybı söz konusu dedik. 70 000 000 lira para verdiniz. 
Hakikaten kayıpları oldu. Kuyruklar, ekmek kuyrukları daha da arttı; bunları izlemiyor musunuz? 
Sizin bir avantajınız var; çoğunuzu seçmeniniz tanımıyor. Sıkıntınızın bu kadar az olduğu oradan 
geliyor. Biz, milletin karşısına çıktığımız zaman, sizin adınıza bizim de yakamızı destekliyorlar. 
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Sayın milletvekilleri, sorunumuz ortak. Oturup düşünelim; sorun yaratmayın. 
Efendim, şimdi, bu tasarıyla ne getiriliyor; bu tasarıyla ne getiriliyor biliyor musunuz; bu 

tasarıyla, işyerlerinin bir bölümünün devri, geçici iş ilişkisi, iş sözleşmesinin devri, ödünç iş ilişkisi, 
sürekli ve süreksiz işlerin iş sözleşmesi, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, belirli ve belirsiz 
süreli iş sözleşmesinin ayırım sınırı, kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, 
deneme süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi. Zaten iş güvencesini bunlar ortadan kaldırdı. İş 
güvencesi diye bir şey yok; bunu bilin değerli arkadaşlarım; bunu kaldırdı. Bu, daha ne yaptı; kısa 
süreli çalışan işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldırdı, ihbar önellerini ortadan kaldırdı, emek
lilik hakkını ortadan kaldırdı. Canını mı alacaktınız işçinin; ne yapacaktınız fazla?! İşte, geçmişte, 
yine bu kürsüde, bu meydanlarda "işçiler, emekliler üç yıl daha yaşasın, yeter" diyenlerin gördük 
halini, hareketini. Yanlış yapmayın diyoruz, sizin için söylüyoruz. Ne siz işçinin düşmanısınız ne 
biz işçinin düşmanıyız; ne siz işverenin düşmanısınız ne biz işverenin düşmanıyız. Neden oturup or
taklaşa bir sorun çözmüyoruz. Nerede sizin işçi kökenli milletvekilleriniz?! Söz verdiniz "bazı mad
deler üzerinde tekriri müzakere yapıp geri alacağız, düzelteceğiz" dediniz. Söz verdiniz; sözünüzde 
durmadınız. O arkadaşlarım da bugün burada yok. Yapmayın bunu sayın milletvekilleri, bunları 
yapmayın!.. Yanlış yapıyorsunuz!.. Yarın, üzüleceksiniz. Yarın, o işçi, 120 gün primini doldurmayan 
işçi, senin işçin; senin kapına gelip çocuğunun hasta olduğunu, doktora götüremediğini söylerse, 
vicdan azabı çekeceksiniz; ama, bunları yapıyorsunuz bugün burada. Bunları yapmayın diyorsak, 
yanlış mı söylüyoruz size?! 

HASAN ANĞI (Konya) - Ne alakası var?!. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yapıyorsunuz bunları. Kısa süreli çalışan... Biraz önce 

Sayın Cevdet Selvi burada söyledi. Çağrı üzerine çalışma; nedir çağrı üzerine?.. 120 gün primi yıl
da doldurmayan bir işçi sağlık sorunundan yararlanabilecek mi? Kıdem tazminatı gitti, ihbar öneli 
gitti; ondan sonra, burada, kalkıyoruz, haktan, hukuktan bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. 

Sayın Bakanım, bir konuyu daha bilginize arz etmek istiyorum müsaade ederseniz. Bir 
protokolden bahsediyorsunuz. 9 bilim adamının getirdiği birçok maddeyi değiştirdiniz. 9 bilim 
adamına verdik, ne dedik; bir yasa tasarısı hazırlayın. Kime güveneceksin? Ben, şunu çok samimî 
ifade etmek istiyorum ki -Sayın Refik Baydur'a ne kadar kızarsak kızalım- eğer bu yasa tasarısını, 
baştan, Sayın Baydur'a getir deseydik, bu kadar zalimce maddeler getirmezdi. 

{Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şimdi, burada, öyle bir- taslak gelmiş ki, iş güvencesi 

dedik tutturduk; bitti!.. 
Sayın Bakanım, biz, bilim adamlarının hazırladığı taslağı dinledik, kabul etmediğimizi ken

dilerine ifade ettik. Dönemin bakanının huzurunda dedik ki, bizim kendi kurullarımızdan bu yasa 
taslağı geçmeden, kabul edilmeden, bizim kabul etme şansımız yok; çünkü, bizim yönetimlerimiz 
var, denetimlerimiz var. Sayın Müsteşarımız da, burada, bunun canlı şahididir; ama, protokol var, 
protokol var!.. Protokol varsa, yazdım, okumuyorum; yani, işime gelmiyorsa, protokol yaptım 
diye... Doksandokuz tane protokol yapıyorsunuz; uyguluyor musunuz? Aldık protokolü... 

HASAN ANGI (Konya) - Sözü veren kendileri... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Otur oturduğun yerde Allah'ını seversen; bilerek 

konuşuyorsun, bilmeden konuşuyorsun. 
HASAN ANGI (Konya) - Sözlerini tutmadılar... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim; müdahale etmeyelim. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Benim burada söylediklerimde bir tane eksik bir şey var 

mı?!. Senin için konuşuyorum, senin için... Anlamadan konuşma orada; gel, burada, kürsüde konuş. 
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BAŞKAN - Sayın Meral, siz Genel Kurula hitap edin lütfen; 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım: Sıkıntıları -

her konuda, ne getiriyorsa- çalışanların sırtına yüklüyorsunuz; böyle bir iş yapmayın. 
Bakınız, yarın, çalışanı, çalıştıranın servetine düşman edersiniz. Sinsi birikimler insanlarda pat

lama yaratır. Görüyoruz işte, üzülüyoruz; daha dün bir okulda, gençlerimizin ne hale geldiğini gör
dük. Bunların hepsinin içerisinde yokluk vardır, yoksulluk vardır, belki de bizim yaptığımız yanlış
lıklar vardır. Lütfen, oturalım -vatandaş bizi buraya gönderdi- vatandaşın sorunlarını çözelim, sıkın
tılarını çözelim ve vatandaş mutlu, huzurlu olsun. 

Bir tek çivi çakılmıyor. Binlerce insan kapımızın önünde karargâh kurmuş. Sizin yanınıza 
gelen yok mu, Allah rızası için?! Bunlar için ne çare düşünüyorsunuz? Bir çivi çakın, çivi... Bu 
memlekete bir çivi çakın, işsize iş bulun! Meydanlarda "işsize iş, aşsıza aş" diye bağırdınız; biz de 
bağırdık. Hangi programla bu kadar insana iş bulacaksınız?! Mühendis asgarî ücretle iş arıyor; bu, 
sizin ayıbınız! (AK Parti sıralarından gürültüler) 

RESUL TOSUN (Tokat) - Sizin ayıbınız, sizin... 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Ayıp... Ayıp... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Meydanlarda söz verdiniz; kurtarın!.. İktidar oldunuz, ik

tidar!.. Söz verdiniz... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Yeter artık, konuşma!.. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Niğde) - Bayram Ağasınız, Bayram Ağa... 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ülkeyi bu hale Sayın Ecevit'le beraber getirdiniz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İktidarın mazereti olmaz! İktidarın mazereti olmaz! Ken

dinize güvenmiyorsanız, iktidar olmasaydınız... 
BAŞKAN - Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İktidar olduysanız, yerine getirin verdiğiniz sözleri. 
BAŞKAN - Sayın Meral, siz, Genel Kurula hitap edin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Halka söz verdiniz, söz... Yerine getirin... 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Yalan söyleme... 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Niğde) - Bayram Ağasınız... Siz sınıf atladınız, işverensiniz artık. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Benim babam da ağaydı, senin gibi çok adamı ağırlardı; 

kusura bakma... Ağalık benim soyumdan geliyor; ayıp bir şey de değil. 
MAHMUT UĞUR ÇETİN (Niğde) - İşçi değil, işveren temsilcisisiniz... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Eğer, patronun uşaklığını yapıyorsam, o ayıptır! 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sendika ağası... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Benim için, patronun uşaklığını yapmak ayıptır! 
Ben, burada, temsil ettiğim toplumun hakkını savunuyorum; sizin gibi, patronun yazıp eline 

verdiği yasa metinlerini oylayıp kabul etmiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Meral, siz, Genel Kurula hitap edin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hepinize teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Meral, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, kürsüde hatip konuşurken, lütfen, müdahale etmeyelim. 
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Sayın milletvekilleri, 14 üncü madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş 
sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık derecesine göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci fıkrasındaki "on saat" ibaresinin "yirmi saat", üçün
cü fıkrasının son cümlesindeki "en az üç saat" ibaresinin "en az dört saat" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Alim Tunç Ünal Kaçır 
Ankara Uşak İstanbul 

Medeni Yılmaz İrfan Riza Yazıcıoğlu İlyas Arslan 
Muş Diyarbakır Yozgat 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Çağrı Üzerine Çalışma" başlıklı 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "taraflar belirlemedikleri takdirde" ibaresi ile üçüncü paragrafında yer alan 
"aksi kararlaştırılmadıkça" ibaresinin tasarı metninden çıkarılması ve üçüncü fıkrasından sonra gel
mek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan Enver Öktem İzzet Çetin 
İzmir İzmir Kocaeli 

CevdetSelvi Mehmet Küçükaşık Bayram Meral 
Eskişehir Bursa Ankara 

Feridun Bal oğlu Muharrem Kılıç M. Nuri Saygun 
Antalya Malatya Tekirdağ 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

"İşçinin, bir aylık toplam ücreti asgarî ücretin altında olamaz." 
BAŞKAN - Şimdi, son ve en aykırı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Çağrı üzerine Çalışma" başlıklı 14 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
Çağrı Üzerine Çalışma 
Madde 14.- Yazılı sözleşmeyle işçinin üstlendiği işin çıkması halinde iş görme ediminin yerine 

getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmî süreli bir iş sözleş-
mesidir. 

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 25 saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalış
tırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 
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İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorun
dadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi, iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede 
günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az üç saat üst üste 
çalıştırmak zorundadır. 

Bu tür çalışmada; işçinin, bir aylık ücreti, asgarî ücretin altında olamaz. 
BAŞKAN - Son ve en aykırı önergeyi dinledik. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önergenin imza sahipleri, konuşmak istiyor 

musunuz efendim; yoksa, gerekçeyi mi okutalım? 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Madde metninin ikinci fıkrasındaki "10 saat" ibaresi "25 saat" olarak değiştirilmiştir. Çağrı 

üzerine çalışma, iş yaşamımıza yeni girmektedir. Çalışma ilişkileri içinde, istismara en açık çalış
ma biçimlerinden birisidir. Bu nedenle, işçiye bir ücret garantisinin sağlanmasına, iş hukukunun 
temel felsefesini oluşturan "işçiyi koruma" ilkesi açısından ihtiyaç vardır. 

İşçi, ne kadar çalışacağını ve ne kadar ücret alacağını bilmelidir ve bu ücret, asgarî ücretin al
tında olmamalıdır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, biraz önce de gerek
çesini okuduğumuz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Çağrı Üzerine Çalışma" başlıklı 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "taraflar belirlemedikleri takdirde" ibaresi ile üçüncü paragrafında yer alan 
"aksi kararlaştırılmadıkça" ibaresinin tasan metninden çıkarılması ve üçüncü fıkrasından sonra gel
mek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuz Oyan 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
"İşçinin, bir aylık toplam ücreti asgarî ücretin altında olamaz." 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergenin sahipleri, konuşmak istiyor 

musunuz? 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - önerge sahiplerinden Sayın İzzet Çetin; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Komisyon Başkanvekili yok mu; merak ettim. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyonun temsili İçtüzüğe uygun; sözcü var. 
Buyurun Sayın Çetin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yeni İş 

Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesine ilişkin vermiş olduğumuz önergelerin amacı, gerçekten, 
çalışma yaşamımıza yeni giren, bu tip, çağrı üzerine çalışma biçiminde var olan aksaklıkları gider
meye yöneliktir. 

Bakınız, deminden beri yapılan konuşmalarda, çağrı üzerine çalışmanın işyerlerinde nasıl bir 
ilişki geliştireceğini, bu kadar büyük çapta işsizimizin olduğu bir dönemde, çalışma ilişkilerinin 
iyice dejenere olduğu bir dönemde... Sayın Bakan biraz evvel " bütün bu esnek üretim ilişkileri 
çalışma yaşamımıza girmiş, zaten var; biz, bunları, yeniden çalışma yaşamına adapte ediyoruz, yeni 
getirmiyoruz, var olanı kural haline getiriyoruz" dediler. 

Değerli arkadaşlarım, yasa yapma görevi elbette Türkiye Büyük Millet Meclisine ait; ama, 
bunu uygulama görevi de yürütme organına, Bakanlığa aittir. Eğer, işyerlerinde yasalara aykırı 
çalışma var ise, bunu birinci derecede kontrol etme, müfettişleriyle teftiş ettirme, eğer gücü yetiyor
sa ceza yazıp o yanlış uygulamayı durdurma görevi Sayın Bakana aittir, Bakanlığa aittir. Yürüt
menin kendi aksaklığını, eksikliğini, beceriksizliğini gizlemek için kural koyup, onu gizlemeye 
çalışmasının bir mantığı olamaz. 

Burada, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, elbette azınlığız, elbette sayınız bu iş yasasını 
çıkarmaya yetecek, onu biliyoruz; o nedenle, yapmış olduğumuz öneriler... Bakınız, tasarı üzerin
deki 6 önergemizi geri çektik. Niçin geri çektik; yapıcı olsun, hiç olmazsa, çalışma yaşamına 
girecek bu hükümler işyerlerinde uygulanabilir olsun, işçi istismar edilmesin, işyerlerinde huzur 
bozulmasın, huzursuzluk giderek ülkeye yansımasın. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek 
değil. İşyerleri de bizim, işçiler de bizim, bu ülke de bizim. Ülkemizde yeteri kadar huzursuzluk var, 
yeteri kadar kriz var; yeni krizler geliştirecek tohumları atmayalım, ekmeyelim. 

O nedenle, diyoruz ki biz, işçi istismarını hiç olmazsa birazcık Önleyelim. Bakınız, biraz son
ra, tekrar kürsüye çıktığımda size anlatacaklarım var, onun için, çok kısaca söylüyorum; çağrı 
üzerine haftada dört saat çalışarak, on saat çalışarak, yirmi saat çalışarak ev geçindirilemez. Hiç ol
mazsa, asgarî ücreti de dejenere edecek, belki asgarî ücretin çok çok altında, belki ayda bugünkü 
değerle toplam 100 000 000 lira alamadan çalışacak insanlara bir ücret garantisi getirelim diyoruz. 
Onun için de, hiç olmazsa, işçiye çağrı üzerine çalışma varsa, işçinin bir ay içerisinde alacağı ücret 
asgarî ücretin altında olamasın, bir asgarî ücret garantisi getirelim diyoruz. Asgarî ücret ne kadar; 
225 000 000 lira. 225 000 000 lirayla, beş arkadaş, gittiğiniz bir lokantadan doğru dürüst çıkabiliyor 
musunuz? O insanlar bir ay ev geçindirecek. Biraz insaflı, biraz vicdanlıysanız, işçinin de insan ol
duğunu hatırlamanızı istiyorum ve burada, sadece asgarî ücret garantisi içeren bu önergemizin 
kabul edilmesini, bu doğrultuda oy kullanmanızı rica ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Sayın milletvekilleri, açıklamasını Sayın Çetin'den dinlediğimiz, Komisyonun ve Hükümetin 

katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci fıkrasındaki "on saat" ibaresinin "yirmi saat", üçün
cü fıkrasının son cümlesindeki "en az üç saat" ibaresinin "en az dört saat" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Evet, çoğunluğunuz yok. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor, Komisyon bir fikir beyan edemiyor. 
Önergenin gerekçesini mi okutalım efendim? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Çalışma hayatına daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Komisyonun takdire bıraktığı, 

Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 14 üncü maddeyi... 
OYA ARASLI (Ankara) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 14 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
İki Kâtip Üye arasında mutabakata varılamadı, yeni gelenler oldu. 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimizin de görüşü doğrultusunda elektronik cihazla oylama 

yapacağım. 
14 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunacağım. 
Oylama için 4 dakika süre vereceğim. 
Sisteme giremeyenler görevlilerden yardım isteyebilirler ya da pusula gönderebilirler. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır, 14 üncü madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, 15 inci maddeyi okutuyorum: 
Deneme süreli iş sözleşmesi 
MADDE 15. - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 

iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. 
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Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminat
sız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 13-14 Mart günlerinde görüştüğümüz ve daha sonra geri çekilen İş 

Kanunu Tasarısı, aradan geçen neredeyse iki aylık süreden bu yana Meclisin gündeminde uzun süre 
birinci sırada tutulduktan sonra bugün yeniden görüşülmeye başlandı. Gerçekten, bu yeni İş Kanunu 
Tasarısına ilişkin olarak az önce Sayın Bakanımı dinlerken üzüntüye kapıldım; çünkü, Sayın 
Bakanın, bu tasarıyı savunurken ne kadar inançlı, ne kadar içten savunduğunu ilk kez görüyorum; 
tasandan rahatsız olduğunu tahmin ediyordum. Örneğin, Sayın Bakan, ücret garanti fonunu gün
deme getirdiğinde, zannedersiniz ki, işçi ücretleri garanti altına alınıyor. Oysa, birilerine "siz ücret
leri ödemeyin, nasıl olsa bir fon kuruluyor, o fondan gereği yapılır" mesajı veriliyor. Sayın Bakan 
"bu yasa, işsizliği önleme konusunda önemli katkılar yapacak" diyor. Sayın Bakanla birlikte, Allah 
ömür verirse, hepimiz göreceğiz. Yine, Sayın Bakan "zarar karşılığı kesintiyi kaldıran bir düzen
leme içeriyor" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, buna benzer, işçinin rızası alınmadan iş organizasyonunda görev al
mayacağını söylüyor Sayın Bakan. Sayın Bakan, bir kere, 10 000 000 dolayında açık işsizin olduğu 
bir ülkede, işsizlikten kapı kapı dolaşan, hepimizin kapılarını çalan 25-30 yaşında, hatta 35-40 
yaşına gelmiş insanların, bir ekmek için bile yüksekokul mezunlarının inşaatlarda, lokantalarda 
çalışmaya hazır olduğu bir ortamda, elbette iş organizasyonunda yer almak isteyecek ve onun için 
de, ne yazık ki "ben, rıza göstermiyorum" deme iradesini gösteremeyecek. Herhalde Sayın Bakanım 
Türkiye'de yaşamıyor, Kastamonu'da doğmamış, herhalde Parlamentoya ilk defa geliyor, herhalde 
kapısını çalan hiç işçi ya da yurttaşımız yok!.. 

Sayın Bakan, bakınız, bu yeni yasa tasarısında, bizim 1475 sayılı meri olan İş Kanunumuzdan 
farklı olarak, pek çok çağrı biçimi, çalışma biçimi tasarıya girdi: Kısmî süreli ve tam süreli çalış
ma; çağrı üzerine çalışma; adına geçici iş ilişkisi dediğiniz, kiralık işçi, ödünç iş ilişkisiyle çalışma; 
telafi çalışması; belirli süreli çalışma, altişverende, yani, taşeronda çalışma, kısa çalışma; takım söz
leşmesine tabi çalışma; şimdi görüşülmekte olan maddede olduğu gibi deneme süreli çalışma... 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar çok çalışma ilişkisi içerisinde, iş arayan, aş arayan, kapı kapı 
dolaşan insanların önüne bir akit koyduğunuzda, acaba, size saydığım on maddeden, on tip çalış
madan hangisi önüne konuldu, ne bilecek garip?! Sayın Bakan "bunların hepsi fiilen uygulamada" 
diyor; az önce de söyledim. Bir kere, hepsinin var olduğunu düşünsek bile, deneme süreli çalışma 
diye bir çalışmanın İş Yasasında olmasına ya da dünyada örneğinin bulunmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Nedir deneme süreli çalışma? 

Değerli arkadaşlar, insanoğluyuz; hepimiz, doğuyoruz, büyüyoruz, belli bir yaşa geldiğimiz 
zaman, bir izdivaca karar verdiğimizde, karşımıza beğendiğimiz bir kız çıktığında -kızsak, kar
şımıza erkek, delikanlı çıktığında- bir nişanlılık devresi geçiriyoruz; yeni tartışıldığı için, mutlu bir 
evliliğe giden yolda, taraflar birbirini tanısın diye. Kız, erkeği beğenmeyebilir; erkek, kızı beğen
meyebilir, mutlu bir evlilik olmayabilir. Deneme süresi de, deneme süreli çalışma olmayıp, işçinin, 
kendisine sunulan işi beğenip beğenmemesi, işyerini beğenip beğenmemesi, çalışma ortamını 
beğenip beğenmemesi; işverenin, işçiyi beğenip beğenmemesi, işçiden istenilen yetenekleri, nitelik
leri bulup bulmaması ya da işçinin işe girerken birtakım özelliklerini abartılı anlatması durumunda, 
öyle olmadığını anlaması hallerinde, bu iş ilişkisinin ileride verimli olmayacağını taraflardan birinin 
görmesi halinde, bu ilişki ortadan kalksın deyip, hiçbir taahhüdü tazammum etmeden, yani, taraf-
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lara bir tazminat yükümlülüğü olmadan, tarafların, serbestçe, iş akdini tek taraflı feshedebilmesine 
olanak veren bir süredir. Biz, eğer, böyle bir çalışma ilişkisini, deneme süresini, yani, nişanlılık dev
resini, birdenbire, deneme süreli iş sözleşmesiyle çalışma biçimi olarak kabul eder, yasanın içine 
koyarsak, neler olacaktır? 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, bundan önceki uygulamada, 1475 sayılı İş Yasası hükümlerine 
göre, işçilerin, fabrikalara, işyerlerine giriş çıkış süreleri onbir ayda bir oluyordu. Oniki ayda olur
sa, işçi, kıdem tazminatına hak kazanır; oniki ayda olursa, ilişki, süresi belirsiz sürekli hizmet ak-
tine dönüşür diye, işçi onbir ay sonra çıkarılır, bir ay sonra geri alınırdı. 

Şimdi getirilen düzenlemeyle, iki aylık süre dört aya çıkarılsın isteniyor. Bazı işverenlerimiz, 
TİSK'in temsilcisi geçtiğimiz günlerde buralarda dolaştı, onlar da, deneme süreli sözleşme altı ay 
olsun diyor. 

Ne olacaktır altı ay olunca, dört ay olunca ya da deneme süresi yerine deneme süreli iş sözleş
mesi yapılınca; işçiler, geçtiğimiz yıllarda onbir ay çalışırken, iki ay ya da dört ay çalıştırılıp kapının 
önüne konulacak, yerine yeni işçi alınacaktır. Akit süresi dört ay. Yani, bunu, hiç koymanıza gerek 
yok; nasıl olsa belirli süreli çalışma koyuyorsunuz; işçiyle akit yaparken süresini üç ay koyarsınız, 
üç ay sonra da kapının önüne koyarsınız. 

Deneme süreli çalışma derseniz, bu da, bir aldatmacadan öte bir yere varmaz. 
Biz, eğer, yasa yapıyorsak; eğer, bu yasa, ülkemizde çalışma yaşamındaki ilişkileri, kuralları 

yirmi yıl, otuz yıl belirleyen bir muhteva içerecekse, böyle bir düzenlemeye gerek yok. 
Sayın Başkan, deneme süreli iş sözleşmesi olmaz, deneme süresi olur; deneme süresidir. Bu, 

bir nişanlılık devresi gibidir; işi, işçiyi beğenip beğenmeme konuları da tarafların özgür iradesine 
bırakılır. 

Değerli arkadaşlarım, iş hukukunun temel felsefesi ve temel özelliği, işçinin hukuku olmasıdır. 
Eğer, İş Yasasında, çalışma yaşamında bir değişiklik yapılacaksa, yapılması gereken değişikliğin, 
çalışanın lehine olması gerekir. 

Bize üniversitede iş hukukunu öğreten bilim adamları, bunun üç önemli kuralını söylemişler
di. Bunlardan biri, iş hukukunun temel özelliklerinden, felsefesinden biri işçiyi koruma ve yardım 
ilkesidir. Yani, eğer, taraflar, böylesi bir çalışma yaşamında eşit kabul edilmiyor, işçi, her zaman, iş
veren karşısında güçsüz, muhtaç ya da her zaman zayıf konumdaysa, yasa koyucu, yasa düzenler
ken bir hüküm koyacaksa, onun, çalışanı koruması asıldır. 

İkincisi, nispî kuralları içermesi; yani, bir değişiklik yapılacaksa, sadece çalışanın yararına 
değişiklik yapılmasıdır. 

Üçüncüsü de, eğer, bu yasalarda bir boşluk varsa, işçi lehine yorum ilkesidir. 
Biz, bütün bunları yok sayıyoruz. Bütün hukuk kurallarını altüst edercesine madde metni 

koyup, işçiyi zapturapt altına alarak, iyi niyetli olmayan, gerçekten işçiyi istismar eden, çalışma 
sürelerini istismar eden, ücret ödemekten kaçınan, ülkede vergi vermekten kaçınan, kazandığını 
yurtdışına kaçıran, işverenleri özendirici, kayıtdışı ekonomiyi yeniden güçlendirici birtakım düzen
lemelere doğru yol alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, birbirimizi engellemek, birbirimizi yıpratmak gibi bir düşüncenin 
içerisinde olmadan, çalışma yaşamına barış ve huzur getirebilecek bir düzenleme yapacaksak -ki, 
görevimiz o- o zaman "deneme süreli iş sözleşmesi" diye bir kavramın bu yasanın içerisinde olması, 
bu Meclisin, ilerideki dönemlerde ayıplı bir hukuk kuralı koyduğunu ortaya koyacak ve hepimiz 
mahcup olacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
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İZZET ÇETİN (Devamla) - Geliniz "deneme süreli iş sözleşmesi" maddesini, 1475 sayılı 
Yasada var olduğu biçimiyle "deneme süresi" olarak düzeltelim. Bu konuda bizim önergemiz var. 
Bu "deneme süresi" olsun ve taraflar da birbirinden hoşnut değilse, iki aylık sözleşmeyi de üç aya 
çıkarabilen bir süre içerisinde, tazminatsız olarak akitlerini feshedebilsinler. 

Oturmuş bir madde. Ülkemizde yerleşmiş, toplusözleşmelerle işçiler tarafından iyice kavranıl
mış, işverenlerimiz açısından hiçbir sıkıntı yaşatmayan, sendikalarımız açısından da bir sorun ol
mayan, sorunsuz bir maddeyi sorunlu hale getirmemize hiç gerek yok diyorum. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Madde üzerinde, şahısları adına söz istekleri var. 
Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Mayısın 

üzerinden bir hafta geçmeden, İş Kanunuyla ilgili yeni bir düzenlemeyi tartışıyoruz; sabrınıza ve 
zamanlamanıza hayranım. 

Bu tasarının geliş biçimi ve şu anda Genel Kurulda yaşanan ilgisizlik, bu madde üzerinde 
konuşma isteğimi yok etmiştir. Gün olur, konuşmanın yararı kalmaz ve konuşmamak, dinlenil
meyen bir konuşmadan daha doğru olur. Sizi, emeğe olan saygınızla ve vicdanınızla baş başa 
bırakıyorum! 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu. 
Denizli Milletvekili Sayın Haşim Oral; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan ar

kadaşımın da söylediği gibi, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir maddenin olmadığını ben de iddiay
la söyleyebilirim; çünkü, deneme süresi, hem işverenler için hem işçiler için gerekli bir süre olup, 
bunu, ayrıca, çalışma yaşamının içinde ayrı bir yasa maddesi gibi sunmak, çok açıkça söyleyeyim, 
şu anda tatlı ve en rahat şekilde çalışan bir maddeyi sulandırmaktan öteye geçemez. 

Bir işveren bir işçiye kapısını açtığı zaman der ki: "Ben, seni iki ay deneyeceğim, üç ay 
deneyeceğim; ancak, bu sürenin sonunda, sen, benim istediğim kalitede iş üretemezsen, o zaman, 
biz, seninle iş aktimizi askıya alırız." Ancak, böyle bir yasa gündeme geldiği zaman ne olur biliyor 
musunuz; özellikle bizim gibi bir ülkede -Sayın Bakanım, dikkatinizi çekiyorum- iş tariflerinin 
yapılmadığı, sosyal güvencenin olmadığı ülkelerde, siz, eğer böyle, çalışanları ve çalıştıranları, 
dünyanın hiçbir yerinde olmayan, ILO standartlarına uymayan bir sistemin içinde karmaya, hamur 
etmeye kalkışırsanız, buradan çıkacak sonuçlar, istihdamı önlemek için değil -altını çizerek söy
lüyorum- bir işyerinde çalışan insan sirkülasyonunu artırmaktan öteye geçmez. İstihdam, işyer
lerinin sayısını sınırlı tutarak artırılmaz, işyerlerinin sayısını artırarak yaratılır. Eğer, siz, deneme 
süresiyle, çağrıyla, insanlara iş sunma konusunda işverenlerimizi ve iş tarifi yapılmayan işyer-
lerimizi bu şekilde, yasal olmadığını söylediğimiz, daha doğrusu, daha önce yasalarımızda yer al
mayan birtakım maddelerle muhatap ederseniz, sizin bu çağrınız da, sizin bu deneme süreniz de, bir 
süre sonra, şu anda bulunduğu konumlardan daha sıkıntıya girer; çünkü, siz, işverenin ve işçinin 
diğer haklarına da tecavüz etmiş oluyorsunuz yasayı bu şekilde sulandırarak. Dolayısıyla, bu 
konudaki duyarlılığımızın, Sayın Bakanımız, Sayın Komisyonumuz ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. 
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Deneme süresi diye bir kavram vardır. Bu kavram, işverenle işçi arasındadır. İşveren, işçisini 
alırken, zaten, işyerine yakın olanı öncelikle tercih eder, işyerinde üretime katkı koyacak olanı ter
cih eder, ondan sonra onu dener. Örneğin -çok açık bir şey söyleyeyim- Denizli'de tekstil sektörü 
çok gelişmiştir. Burada, siz, bir işçiye, bir ayda paketlemeyi ve kalite kontrolü öğretirsiniz. Şimdi, 
düşünebiliyor musunuz; siz, Denizli'de çalışan bütün kalite kontrolcüleri, paketleme servisinde 
çalışan işçileri dört ayda bir değiştirme hakkını veriyorsunuz işverene. Peki, bunun çağdaşlık 
neresinde, ILO standartlarına uygunluk neresinde, bunun sendikalara vereceği katkı neresinde?! 

Çok açıkça söylüyorum; bu maddeler, ne işverenimize ne işçimize ne de o esen rüzgârın önün
de dikilmeye çalıştığı iddia edilen sendikalarımıza hiçbir katkı koymayacaktır. 

Bizim, ülkemizi, emeğimizi, işverenimizi, sermayemizi korurken, önce yurt dışındakilere değil 
de yurt içindeki aksaklıklara, yurt dışında olan uygulamalara değil de şartlarımıza, kurumlarımıza, 
daha doğrusu, bizim iş yaşantımıza uyan konulara özen göstermemiz lazım. Bu nedenle, bu 
konulardaki duyarlılığımızın, gerçekten, sizler tarafından da sahiplenilmesini istiyoruz. 

Bir parantezi özellikle sunmak istiyorum. Sakın ha sakın, ne olur, burada, bu takım yasaları 
savunurken, sendikaların güçlenmesinden bahsetmeyelim. Sendikaların güçlenmesi için, sen
dikaların rahatlıkla işyerlerine girebilmesi lazım; sendikaların, işyerlerinin yönetiminde söz sahibi 
olması lazım; sendikaların, 12 Eylülden sonra olduğu gibi, damarlarının tıkanmaması lazım. 

Onun için, bu konulardaki duyarlılığımızın birtakım farklı kılıflarla bize anlatılmaya çalışıl
ması, daha doğrusu, 70 milyona anlatılmaya çalışılması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oral, mikrofonunuzu açıyorum; lütfen, toparlayın. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bunun 70 milyon tarafından iyi anlaşılmasından yanayız. 
Bu sebeple, Sayın Başkanın da hoşgörüsüne sığınarak ve teşekkür ederek, sizlere ve 70 mil

yona haykırıyorum; bu yasaların, bizim çalışma yaşamımıza, emeğimize, işverenimize hiçbir kat
kısı olmayacaktır; aksine, yarınlarımızı daha da sıkıntılı duruma sokacaktır diyorum; hepinize sev
giler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarindan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oral'a teşekkür ediyoruz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Deneme Süreli İş Sözleşmesi" başlıklı 15 inci mad

desinin madde başlığının ve madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
Deneme süresi 
Madde 15. - Sürekli hizmet akitlerinde deneme süresi en az bir, en çok iki aydır. 
Bu süre, toplu iş sözleşmeleriyle üç aya kadar çıkarılabilir. 
Bu süre içinde taraflar, iş sözleşmelerini, bildirim süresine gerek olmaksızın ve teminatsız fes

hedebilirler. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer haklar saklıdır. 
BAŞKAN - Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-
TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT. BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergenin sahipleri, acaba gerekçeyi mi 

okutalım, konuşmak mı istersiniz? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Deneme süresi, işçi ve işveren açısından bir tanışma süresidir. Bu sürede işçi işe, işyerine veya 

işverene alışamayabilir veya işveren işçinin uyumundan, verimliliğinden, işe sadakatinden memnun 
kalmayabilir. Deneme süresi, işçinin tazminatını alarak tek taraflı işten ayrılması veya işten çıkarıl
ması süresini ifade eder. 

Deneme süreli iş sözleşmesi diye bir kavram olmaz. Bu tür akit de olmaz. Şayet, böyle bir sis
tem kurulacak olursa, periyodik olarak her deneme süresi sonunda işçilerin, işten çıkarılıp, yeni iş
çilerin işe alınmaları gündeme gelebilir. 

Bu düzenleme, örgütlenme özgürlüğünü de sekteye uğratacaktır. 
BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.16 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.30 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Mcviüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşiminin İkin

ci Oturumunu açıyorum. 
73'e 1 ek sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) 
(S. Sayısı: 73 ve 73'e l inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) -Sayın Başkan, yetersayı yok. 
BAŞKAN - Şimdi 16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 
MADDE 16. - Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 

takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. 
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa ol

sun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren 

arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım 
sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır. 

İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık 
veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 
Bayram Meral; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; tabiî ki, aslında, hiç sinirlenmememiz gereken, temsil ettiğimiz halkımız için, çalışanımız 
için, işverenimiz için bir yasa tasarısı görüşüyoruz. Daha iyisini nasıl yaparız, bunu düşünmemiz 
gerekirken, maalesef, istemeyerek bazı serzenişler söz konusu oluyor. 

Sayın milletvekilleri, ne derseniz deyiniz, ben, otuz yıldır bu işin içerisindeyim. 3008 sayılı İş 
Yasası, 931 sayılı İş Yasası, 1475 sayılı İş Yasası; bunların içerisinde yoğruldum. 12 Eylül geldi, 
gerek 931 sayılı Yasada gerekse 932 sayılı Yasada gerekse İş Yasasında büyük tahribat yaptı ya da 
daha doğrusunu söylemek isterseniz, işveren kesimi, o zaman -belki biliyorsunuz, yenilememe 
gerek yok- işçiler gülüyordu, şimdi de biz gülelim... Bunu hep birlikte izledik. 

Burada -yalnız kıdem tazminatı hariç- hangi maddelerde talep ve teklif yapmışsa işveren 
kesimi, bunlar harfiyen yerine getirildi; isterseniz, eski mevzuatları açın, karşılaştırın, noktasına vir
gülüne kadar aşağı yukarı birbirini tutuyor. Şimdi, bugün de, işveren kesimlerimizin bir bölümünün 
istekleri doğrultusunda... Ki, ben, özellikle şunu da söylemek istiyorum: Burada ne yazarsanız 
yazın, bazı işverenlerimiz var ki, çalıştırdığı işçisini, çalıştırdığı memurunu, çalıştırdığı müdürünü 
bu yasalara rağmen korur ve gözetir. Burada her şeyi yazmakla, birçok işveren çalıştırdığı insanları 
kapısının dışına bırakacak diye, asla, böyle bir düşüncemiz yok; ama, kayıtdışı ekonomi kapsamın
da olanlar, elbette ki, bazı sorunları, bazı sıkıntıları çalışanlara yaşatıyor. 
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Değerli milletvekilleri, bu takım sözleşmesi, şu anda elimde bulunan 1475 sayılı İş Yasasında 
da var, şu ana kadar pek uygulanmadı; ama, bundan sonra, yani, İş Yasasının kapsamına öyle mad
deler girdi ki, bunların bir bölümü çalışanların hakkını, hukukunu ortadan kaldırmaya yönelik, bir 
bölümü sendikal hareketi ortadan kaldırmaya yönelik. Yani, sendika ve sendikacılar, çalışanlara 
bazı menfaatlar temin edemiyorsa, işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin bir anlamı yoktur. 

Peki, biz, Avrupa Birliğine katılacaksak, Avrupa Birliğinde, her vesileyle, işçisi, işvereni, 
hükümeti, ülkesinin sorununu, işverenin sorununu, çalışanın sorununu ortaklaşa çözdüğü bir ortam
da, biz, bir bölümü yok etmeye veya istemeyerek, bilemeyerek, düşünemeyerek yok etmeye 
çalışıyorsak, hangi güçle, hangi haklılığımızla Avrupa Birliğine katılacağız?! 

1475 sayılı Yasada "takım sözleşmesi"ydi; fakat, burada başlık değiştirilmiş "Takım sözleşmesi 
ile oluşturulan iş sözleşmeleri" ne dönüştürülmüş. Şimdi, her şeyde kasıt aramıyoruz; bu tasarının 
16 ncı maddesinin bir paragrafını okumak istiyorum: "Birden çok işçinin meydana getirdiği bir 
takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım 
sözleşmesi denir." 

Bu nedir değerli milletvekili arkadaşlarım? Geçmişte, belki, bu, hayata geçmedi; ama, bu mad
deler geldikten sonra, bu maddenin de hayata geçeceğinden ciddî endişemiz var. Bu nedir; bir yer
de işçiye ihtiyaç olur, bir zat, 30-40 kişiyi etrafında toplar, o değerli işverene gider, o işverenle, bu 
işçiler adına takım sözleşmesi yapar. Ne olur burada?.. Bir toplu sözleşme yapmak için üye 
yapacaksınız, çoğunluğu elde edeceksiniz, Çalışma Bakanlığına müracaatta bulunacaksınız. Çalış
ma Bakanlığı size yetki verecek, Çalışma Bakanlığından sonra işverene çağrıda bulunacaksınız, 
toplusözleşme masasına oturacaksınız. Bu, bu seyri ortadan kaldırır; bugüne kadar yapılmadı; ama, 
kaldırır. Bu maddenin son fıkrasında bir hüküm daha var; orada deniliyor ki, bu kılavuza herhangi 
bir ücret, vesair ve buna benzerleri ödenmez. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu, büyük bir anlamda sendikal hareketi kıran, zayıflatan veya sen
dikalar karşısında bunu kullanan bir madde haline getirildi. Bu, geçmişte uygulanmadı, tutmadı; 
ama, bugün, bu maddeleri sıralayacak olursak, bizim karşı çıktığımız ve sizin de içinizden karşı çık
tığınız ama bir şey yapamadığınız bu maddelerin bir seyridir, akışıdır. Yarın, bu maddelerin yürür
lüğe girmesiyle -ki, bu maddeleri her vesileyle okuyoruz- işyerinin bir bölümünün devri; bir işyeri 
var ve bir bölümünü devrediyorsun, gitti; ne olacak, düzeni ne olacak?! Geçici iş ilişkisi, iş sözleş
mesinin devri; sözleşme yapıyorsun... 

Değerli arkadaşlarım, kusura bakmayın, bu, düpedüz işçiyi bir başkasına pazarlamaktır; yanlış 
anlamayın, söylüyoruz alınıyorsunuz; adı, bu. Yani, şimdi, ben, bir işverenim, işçiyi çalıştırıyorum; 
biri geldi dedi ki, benim şurada kısa süreli bir işim var, şu işçileri bana devret. Peki, bunun adı köle 
satışı değil de nedir; bu, kölelik değil de nedir değerli arkadaşlarım?! Bunu, birine veriyorsunuz; 
satıyoruz daha doğrusu, kusura bakmayın. Nedir bunun adı? Eğer, daha değişik bir adı varsa, bunun 
adını koyun. Ben, eskiden siyasetçileri izlemeye çok meraklıydım; bakınız, bir gün bir siyasetçiyi 
izliyorum, siyasetçi "zenginden alıp fakire vermenin adına komünizm diyorsunuz; fakirden alıp 
zengine vermenin adı ne?" dedi. Şimdi, biz, buna "köle devri" diyoruz; eğer, sizin bildiğiniz bir 
modern ad varsa, bunu söyleyin, kabul edelim. Var mı bunun başka türlü adı? Yani, işçiyi birine 
pazarlamanın başka adı var mı değerli milletvekilleri? 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - İşine son verse daha mı iyi?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Bakınız, Sayın Genel Müdürüm, işine son verilmesi, 

verilmemesi ayrı bir konu. Biz, işine son verilmemesi sistemini düşünüyoruz, işsizliğin ortadan kal
dırılmasını düşünüyoruz, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını düşünüyoruz, insanların birbirinin ser
vetine hor bakmasının ortadan kalkmasını düşünüyoruz; bunun için buraya geldik, bunlara çözüm 
bulacağız diye buraya geldik, halka bunun sözünü verdik. Eğer, ekmek kuyruğunu seyredeceksek, 
onları gördüğümüz zaman, bizi tanımasın diye, yüzümüzü bir tarafa çevireçeksek, eğer, kapımıza 
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gelen, ağlayan, iş isteyen, o yüksek tahsillileri gördüğümüz zaman bir başka yerlere gideceksek, o 
zaman oturalım, burada, ona bir çözüm bulalım, onun yollarını arayalım; ama, biz, bunu yap
mıyoruz. Biz diyoruz ki, sendikalar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bugün, Avrupa Bir
liğinde, sendikalar söz sahibidir. Bugün, Avrupa Sendikalar Birliğinin (ETUC) -ben, oranın onbir 
yıl yönetim kurulu üyeliğini yaptım- bazı sendikaları Avrupa Parlamentosunda üyedir. 

Şimdi, siz, burada, sendikaları yok etmek için, işçilerin kazanılmış haklarını kısmak için yasa 
tasarısına elinizi kaldırıyorsunuz. Yahu, allahaşkına, bugüne kadar, bizim söylediğimiz, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ortaya koyduğu, söylediği hiç doğru bir şey yok mu; yani, hepsi yanlış mı bunun?! 
Şurada, bir sürü doğrular söylüyoruz; bir tanesine elinizi kaldıramaz mısınız?! Birisine, deseniz ya, 
kardeşim doğrudur, ey bizim yöneticiler, yapmayın, bu Meclisin çatısı altında bir uyum sağlayalım, 
ülkenin ciddî sorunları var, her gün sorunlar üzerimize geliyor, içte sorunumuz var, dışta sorunumuz 
var. Bunları ortadan nasıl kaldırırız? Birbirimizi uğraşmakla değil, çalışanların sırtına yük yük
lemekle değil. Her insanın geliri oranında bir ortam yaratırsak... N 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Meral, tamamlayın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hemen tamamlıyorum. 
Söylüyoruz, alınıyorsunuz. Vergi barışı çıkardık, işçinin, çalışanın bundan kaç kuruş yararı ol

du? Geçenlerde bir gazetede okudum değerli arkadaşlarım, 20 katrilyon alamadığımız vergi, top
ladığımız 6 katrilyon, seviniyoruz; peki, gerisi nerede kaldı; 14'ü nerede kaldı; gitti. Peki, buradan 
emeklinin bir kârı var mı, memurun kârı var mı, işçinin kârı var mı? Kimin birikimlerini kime af
fettik? Şimdi, bunu söylediğimiz zaman elbetteki birileri rahatsız olur; ama, siz niye rahatsız 
oluyorsunuz? Siz bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için buraya gelmediniz mi? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi benim sizden ricam, bakınız bize gelen bilgiyi söylüyorum, yanlış 
anlamayın, burada iki sendikacı arkadaşım yok. Onlardan birisi geldi bana dedi ki, biz oturduk, 
yöneticilerimizle, hükümetimizle anlaştık, geçen üç madde üzerinde tekriri müzakere verilecek, 
düzeltilecek, bu, tansiyonu düşürecek. Şimdi komisyondaki arkadaşlarım benim arkadaşlarım 
kusura bakmasın, ne oluyor biliyor musun; kendileri önerge veriyorlar, önerge komisyon başkanına 
gidiyor, okuyorlar, bu sefer tersine ellerini kaldırıyorlar; böyle bir şey de olmaz arkadaşlar... Kendi 
verdikleri önerge. Şimdi kendi önergesini kabul etmeyen, bizim önergeyi elbetteki -bir noktada 
düşünüyorum teskin oluyorum- hiç kabul etmez. 

Değerli arkadaşlarım, onun için şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bakınız, burada 
kamuoyu bizi izliyor. 

BAŞKAN - Sayın Meral, tamamlar mısınız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hemen bitiriyorum Başkanım, hemen iki kelime. 
Geliniz, ne işverenimizi üzelim, ne işçimizi üzelim; burada barışı kuran, üretimi artıran, güveni 

artıran, verimi artıran bir sistemi ortaya koyalım ve her iki taraf da, çıktığımız zaman elimizi sık
sın. Bunu istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 
Madde üzerinde şahısları adına söz isteği var. İlk söz isteği İzmir Milletvekili Sayın Enver Ök-

tem'in. 
Sayın Öktem?.. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Onun yerine ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Efendim, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin, konuşacak. 
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Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takım sözleşmesine ilişkin 

ınadde üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu, 1475 sayılı İş Yasasında da var olan bir düzenleme. Tabiî, burada, 

şimdiye kadar konuştuğumuz konulardan biraz farklı bir durum var. Gerçekten, işletmelerimizin, iş-
yerlerimizin daha verimli çalışması, rekabet edebilir bir düzeye taşınması için, hem iyi bir or
ganizasyonun hem de iyi bir çalışma ortamının olması kaçınılmaz. 

Bu maddenin, İş Yasamızın içinde olmakla birlikte, sanayimizle ilgili, küçük, orta ölçekli işlet
melerimizle ilgili, çok fazla bir bağı yok, daha çok, bir nevî, Orta Çağın çalışma koşularının 1475 
sayılı Yasada var olduğunu, korunması gerektiğini düşünen bir mantık o yasaya yerleştirmişti. Şim
di, daha da geriye giden bir düzenlemeyle, yeni iş yasasının da içinde yer alıyor. Oysa, adına, takım 
sözleşmesinden çok, işçi simsarlığı da diyebileceğimiz çalışma ilişkilerini ortadan kaldırmak var
ken, geriye götüren bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bununla, hangi durumlarda, nerelerde karşılaşırız: Ülkemizin güneyinde, 
güneydoğusunda, batıda, pamuk tarlalarında, korumasız, güvencesiz çalışan ırgatlar, işçiler vardır. 
Bunların ne kıdem tazminatı hakları vardır ne izin dertleri vardır, yani, yıllık izin isteme gibi bir 
alışkanlıkları, gelenekleri, kuralları vardır ne de güvenceli bir çalışma ortamının peşindedirler ne 
sigortaları vardır ne sosyal güvenceleri vardır; sadece, günlük yevmiye usulü çalışırlar; ama, ne 
yazık ki, yevmiyelerini de kendileri saptamazlar. Onların başında "elci" diye bir çeribaşı vardır, el
ci, gider, onlar adına, pamuk tarlasının sahibiyle pazarlık yapar ve onlar da, ne ücret verilirse onu 
alırlar. Gerçi, düzenlemenin içinde, 1475'te de "aktin yazılı yapılması gerekir" deniliyor; ama, böy
le bir yazılı akitle karşılaşmak da mümkün değildir. Gerçekten, bu insanları, biz, bir bakıma, dev
letin koruması altına, sosyal güvenlik şemsiyesi altına almamız gerekirken, onların sağlık sorun
larını, ücret sorunlarını, yaşam sorunlarını devlet olarak, bakanlık olarak korumamız gerekirken, bir 
kişinin insafına terk eden bir düzenlemeyi tartışıyoruz. 

Başka nerelerde gözüküyor bu; yine, güncel yaşamımızda sanatçıların, sporcuların ne sen
dikaları var ne sosyal güvenceleri var; ancak, onlar adına birisi akit yapıyor, sözleşme yapıyor. Hat
ta, çok yakın zamanda bile tanık olduğumuz şekilde, bir sporcu yıldızı parladığında, eh transferi 
konuşuluyorsa "menajerim bilir" diyor. Biz, burada, biraz da kendimizi aldatmak, herhalde, Meclis
teki arkadaşlarımıza, bakın, böyle bir takımın başında adam olsa bile, o bunu gönüllü yapıyor deyip, 
kendimizi kandırmak için bir düzenleme getirmişiz, bir hüküm koymuşuz: "Takım kılavuzu için, 
takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz" diye. 
Yani, o, bedava yapmaz bu işi; o, bir bakıma işçi simsarıdır, sanatçı simsarıdır, sporcu simsarıdır. 
Ne yapar; onun sırtından, onu pazarlayarak geçimini sağlar. Hem de, belki, o ırgattan, o pamuk tar
lasında pamuk toplayan, fındık tarlasında fındık toplayan işçinin yevmiyesinden çok daha fazla, 
hepsinden 1 000 000'ar, 2 000 000'ar lira almış olsa, bir günde belki 30-40 kişinin, 50 kişinin, 100 
kişinin aldığından daha fazlasını alır. 

Biz, burada, maddenin içeriğine baktığımız zaman, acaba, sanayide böyle bir çalışma ilişkisi 
var mı diye düşünüyoruz. Yine, maddenin içeriğine baktığınızda, Borçlar Kanununun 110 uncu 
maddesine atıf yapılıyor; bu, eski kanunda da vardı. 

Değerli arkadaşlarım, biz yasa koyucuyuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçekten, top
lumumuzun bütün kesimlerini gözeten, adil, eşit yasal düzenlemeler yapmak durumunda. Şimdi, 
biz, takım sözleşmesini, İş Kanunu Tasarısının içerisinden çıkararak, o tarz çalışan insanlarımızı da 
bu yasanın koruması altına almamız gerekirken, bir kişinin insafına terk ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen sözlerinizi tamamlayın. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu, sosyal devlet anlayışına sığmaz, eşitlik anlayışına sığmaz. Özgürce işini seçebilme olanağı 

olmayan, bir iş bulduğunda, kim bulursa bulsun, yevmiyesinin yarısını ona vermeye gönüllü olan 
bir insanı, bir başkasına kul yapmayınız. Kulluk, çalışma ilişkilerinde olmamalı. 

Onun için, bu metnin yasadan arındırılması, çıkarılması gerekir diyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Efendim, ikinci söz isteği, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar'ın. 
Buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz yasa tasarısının, aslında, Türkiye'de bekleyen birçok sorunların önünü açmak için, sürat
le çalışması gereken Meclisimizin, süratle, barış içerisinde, işçilerimizin, işverenlerimizin geleceğe 
dönük daha yeni hizmetleri ve faaliyetleri için kapıların açılmasına yönelik olacağı açısından, hız
la burada görüşülüp tamamlanması gerektiği için -sözün detayına girmeden, bir de önceden bah
sedilen konuların aynısını tekrarlamamak için, uzatmak istemiyorum- faydalı olacağı kanaatiyle oy
lanarak kabulünü talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
16 ncı madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının "Takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmeleri" başlık

lı 16 ncı maddesinin tümüyle tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan Enver Öktem İzzet Çetin 

İzmir İzmir Kocaeli 
Cevdet Selvi Bayram Ali Meral Muharrem Kılıç 

Eskişehir Ankara Malatya 
Feridun Fikret Baloğlu Mehmet Küçükaşık Feramus Şahin 

Antalya Bursa Tokat 
Mehmet Nuri Saygun Mehmet Ziya Yergök 

Tekirdağ Adana 
BAŞKAN - Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergenin sayın sahipleri, konuşmak ister 

misiniz; yoksa, gerekçeyi mi okutalım? 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Takım kılavuzu, uygulamada, özel istihdam bürosu gibi çalışmaya elverişlidir. 
BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Süreli fesih 
MADDE 17.- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildiril

mesi gerekir. 
İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
Feshedilmiş sayılır. 
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 

zorundadır. 
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleş

meyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel ol
maz. 

18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uy
gulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona er
dirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim 
şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya 
para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili 
Sayın Atilla Kart'ın. 

Buyurun Sayın Kart. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de, 

konuşmama başlamadan evvel, diğer konuşmacı arkadaşlarım gibi, Bingöl depremi dolayısıyla, tüm 
ulusumuza başsağlığı, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bunun dışında, depremin 
yaralarının ağırlaşmasına yol açan tüm sorumluların sorgulandığı bir yapılanmanın, artık, bir an ev
vel gerçekleştirilmesi dileğimi de özellikle ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu maddeyle ilgili değerlendirmeme geçmeden ev
vel, bu tasarının 13 üncü maddesine kadar olan görüşmeleri esnasında, Başkanlık Divanının 7 nci 
maddenin görüşülmesi esnasında yapmış olduğu bir İçtüzük hatasını, bir usul hatasını kayıtlara 
geçirme gereğini duyuyorum; çünkü, fahiş anlamdaki, fahiş sonuçlara yol açan bu ağır usul hatası, 
o zaman için kayıtlara geçmemişti. Başkanlık Divanı, 7 nci maddenin görüşülmesi esnasında şu 
hatayı yaptı değerli arkadaşlarım: Tasarının 7 nci maddesinin görüşülmesi esnasında, komisyon ve 
hükümet değişiklik önergesine katıldığı halde, Genel Kurul oylamasında, komisyon üyelerinden 
Çorum Milletvekili Sayın Agah Kafkas ve bazı üyeler ret yolunda oy kullandılar. Başkanlık 
makamının kullanılan oya müdahale etmesi herhalde düşünülemez; ancak, Başkanlık makamının, 
oylamanın sıhhatini etkileyen bazı fiilî durumları mutlaka ve resen tutanağa geçirmesi gerekirdi. Bu 
kapsamda, usul ve İçtüzüğe fahiş ölçüde aykırı olan ve oylamanın sıhhatini etkileyen, doğrudan et
kileyen bu fiilî durumun Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili tarafından yapılan uyarılara 
rağmen tutanağa geçirilmemiş olmasının hukukla ve İçtüzükle bağdaşır bir yönü olamaz. Bu durum, 
aynı zamanda, üzülerek ifade ediyoruz, güven zafiyetine de yol açmıştır. Bu fahiş yanlışlığın bun
dan böyle tekrarlanmaması ve bu beyanımızın tutanaklara geçmesi bakımından, öncelikle, işbu 
açıklamanın yapılmasında yarar gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesi "Süreli fesih" 
başlığını taşımakta olup, mevcut yasanın, şimdiye kadarki 1475 sayılı temel yasanın -ama, hangi an
lamda temel yasa; Anayasada kastedilen anlamda bir temel yasa değil, iş hukuku anlamında bir temel 
yasadan söz ediyorum-13 üncü maddesinde düzenlemesi yapılan "Akdiri feshinde bildirim" başlığını 
taşıyan maddeye isabet etmektedir. Uygulamada "ihbar ve kötü niyet tazminatı" olarak bilinen bu 
maddenin düzenlenmesinde, esas itibariyle, işçi lehine mevcut olan birtakım haklar korunmuştur. Bu 
tasarıyla da, bu teklifle de, bu düzenlemeyle de bu haklar büyük ölçüde korunmuştur. 

Bunun yanında, getirilen bu düzenlemede, maddenin altı ve yedinci fıkralarında yeni birtakım 
haklar da getirilmiştir. Bu düzenlemelerle, tasarının 18,19, 20 ve 21 inci maddeleriyle getirilen hak
lar korunmak istenilmiştir; ancak, fesih usulüne itiraz, feshin haklı sebeplere dayanması gibi başlık 
taşıyan bu maddelere ilişkin olarak, yine, şunu ifade etmek istiyorum: ILO sözleşmelerinde düzen
lemesi yapılan teknik unsurların tamamı bu maddelerde yer almamıştır. Buna rağmen, getirilen 
düzenlemeyle, yargı yoluyla da olsa, işçinin işe iadesi sağlanmış olmakla, bunu, çağdaş ve olumlu 
bir değişiklik olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda, bu düzenlemeyle, 657 
sayılı Yasaya da bir uyum ve paralellik sağlanmış olmakla, yine, kamusal anlamda olumlu bir 
düzenleme yapılmış olmaktadır. 

Yapılan düzenlemelerle, feshin geçerli ve haklı sebebe dayanması, ispat külfetinin işverene 
yükletilmesi, yargılamanın iki ay içinde bitirilmesi gibi birtakım zorunluluklar getirilmiştir. Bu 
değişikliklerin olumlu ve çağdaş düzenlemeler olduğu açıktır; ancak, mevcut yargılama usul
lerimizde yargılamanın iki ay içinde bitirilebileceğine inanmak mümkün değildir; gerçekçi olmamız 
gerekiyor. Ümit ediyorum ki, uygulamada, yasanın bu amir düzenlemesinin yerine getirilmesinde 
gerekli hassasiyet gösterilir; fakat, tekrar ifade ediyorum: Mevcut usul hükümleri ve duruşmaların 
iki üç ay sonrasına ertelendiği bir ortamda, yargılamanın iki ay içinde bitirilmesi yolundaki bir 
düzenleme, bir temenni olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu düzenlemenin, mevcut yasal düzenleme 
içinde, yargının genel anlamdaki sorunları giderilmeden, hukuk ve ceza usulündeki düzenlemeler 
yapılmadan pratik bir anlamının olamayacağı görüşündeyiz. 

Bütün bu hususların dışında, özellikle,,, mevcut tasarıda bulunan bir temel eksikliği dile getir
mek istiyorum. Mevcut yasanın, şu anda uygulanmakta olan yasanın son fıkrasında, tarafların ay
rıca tazminat isteme haklarının saklı olduğu düzenlemesi mevcuttur. Bu madde, uygulamada, daha 
çok, haksız fesih uygulamalarında, işçinin kişilik haklarının ihlali durumunda, işçinin işverene kar
şı dava hakkını kullanması şeklinde tezahür etmektedir. Yeni getirilen tasarıda ise, bu düzenleme 
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tamamen ortadan kaldırılmış olmaktadır. Oysa, mevcut düzenlemedeki temel amaç, işverenin fesih 
hakkını kötüye kullanması ve işçinin kişilik haklarının Medenî Kanun ve Borçlar Kanununda 
düzenlendiği şekilde ihlal edilmesi halinde, işçinin manevî tazminat talep etme hakkını koruma 
amacına yöneliktir. Yeni tasarı ise, işçinin bu temel hakkını ortadan kaldırmaktadır. Kazanılmış hak
ları ortadan kaldıran bu düzenleme, ancak, olaya işveren açısından bakış kavramıyla açıklanabilir. 
Oysa, hep ifade ettiğimiz üzere, bilindiği üzere, iş hukukunun temel amacı, daha güçsüz durumda 
olan işçiyi korumaktır. Bu sebeple, tutarlı olmak ve samimî olmak adına ifade ediyoruz; bu mad
deyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımız tarafından verilen 
değişiklik önergeleriyle birlikte maddenin kabulü sağlandığı takdirde, amaca ve hakkaniyete uygun 
düzenleme yapılmış olacağı düşüncesindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iş güvencesini sağlamanın temel yolu, çalışma mev
zuatımızın, bütün olarak, bütün unsurlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanmış 
olan 158 sayılı ILO Sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesinden geçer. Daha sonraki adım ise, Av
rupa Birliği ülkelerinde geçerli olan sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatına taşınması yolundan geçer. 
Getirilen düzenlemenin bu esasları içermediği görüşündeyiz. Bu düzenlemeler yapılırken, elbette, iş
yeri güvenliği ve güvencesi kadar iş güvencesi şartlarının da sağlanması gerekir. Zira, yoğun iş 
güvencesi sisteminin olmadığı bir hukuk düzeninde, tüm iş hukuku kâğıt üzerinde kalmış demektir. 

Getirilmiş olan mevcut yasa tasarısında, yasanın getiriliş yöntemi, içeriğindeki temel yanlışlık
lar, sosyal taraflar arasında uzlaşma olmaması ve işçinin akdî özgürlüğünün ve serbest iradesinin 
kısıtlanmış olması sebebiyle, yasanın genelini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Buna rağmen, işbu 
maddede, yukarıda ve değişiklik önergelerinde sözü edilen önerilerimiz doğrultusunda düzenleme 
yapılması halinde, bu maddeye ilişkin olarak hukuka uygun bir düzenleme yapılmış olacağını beyan 
ediyor; şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Şimdi, madde üzerinde şahısları adına söz isteği var. 
İlk söz isteği, Denizli Milletvekili Sayın Haşim Oral'a ait. 
Sayın Oral, buyurun 
Süreniz 5 dakika. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan sayın 

konuşmacının söylediği gibi, bu maddeler veya benzer maddeler, bizim iş yaşamımızı, işveren ve 
işçi arasındaki iş barışımızı dumura uğratacak maddelerdir. 

Buradan yola çıkarak, maddede "İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra" gibi birtakım öngörüler var. 
Şimdi, burada aslolan eğer süreli fesih ise, burada söz konusu olan hem işçinin hem işverenin 

bundan sonraki yaşamlarında birbirlerine karşı hasmane tutum içinde olmamaları ve iş barışının 
Türkiye'de özellikle bu yasalarla bozulmaması, bütün ülke için, bütün üretim için çok önemlidir. 

Şimdi, bakıyorsunuz, biz, özellikle istihdam sağlamaya çalışırken, fesihleri ve benzer yasaları, 
benzer kurumlan âdeta birbirine karıştırıyoruz ve daha da ileri giderek, işverenin tavrının daha 
katılaşması için, daha netleşmesi için, işçinin hukukî temellerinin elinden alınması için, âdeta, iş
verenlerimize diyoruz ki: "Bakın, siz şimdiye kadar güzel yapıyordunuz, doğru yapıyordunuz; ama, 
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bundan sonra böyle yapmayın. Biz, size kolaylık sağlayacağız. Siz, istihdam yaratmak adına değil; 
ama, işçiyi istediğiniz gibi değiştirmek adına emeği kullanabilirsiniz." Bunların, Türkiye'de Türk 
emeğine, Türk sermayesine hiçbir katkısı yoktur. Dolayısıyla, 17 nci maddeyle ilgili, benden önceki 
konuşmacı arkadaşımın hukukî temeller üzerine kurduğu eleştirilerin özellikle dikkate alınmasını 
diliyorum, bu konuyla ilgili daha önce yaptığım öneriyi, öngörüyü bir kez daha dikkatlere 
sunuyorum. 

Öncelikle, işyerinin iş güvenliği ve işçinin iş güvenliği gerekir. İstihdam için, işyerinde işçi sir
külasyonunu değil, işyeri sayısını artırmak gerekir; daha da ileri giderek, işyerinin, işin tarifi 
gerekir; ondan sonra oluşabilecek hak aramalarında da ILO standartlarının -altını çizerek söy
lüyorum- özellikle, hukuk kurallarının egemen olması gerekir; çünkü, hepimizin gözden kaçırdığı, 
Sayın Bakanlığımızın da özellikle görmek istemediği bir konu var: ILO standartlarında, artık, çalış
ma yaşamının standartları değil, sosyal güvence, yani, o ülkedeki emeğin sosyal güvencesi de, 
âdeta, masa üzerine yatırılmıştır. Dolayısıyla, hem standartları hem hukuku temsil eden, özellikle, 
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda daha dikkatli olması ve 
bu konularda sadece işvereni değil, sendikaları da, demokratik kitle örgütlerini de dinlemeleri 
gerektiğini söylüyorum. Şu kadarını söyleyeyim: Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin hiç birisi -id
diayla söylüyorum- Türkiye'de, bugün, barolardan, sendikalardan veya çalışma odalarından daha 
ileri değildir. Onların sesine kulak verilmesini diliyorum, emeğin ve sermayenin barış içinde 
yaşamasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Oral, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına ikinci konuşma isteği, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'ın. 
Sayın Kart?.. Yok. 
Üçüncü söz isteği, Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut'un. 
Sayın Akbulut?.. Yok. 
Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan?.. Yok. 
Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen?.. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, 17 nci madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Bu önergeleri, önce geliş 

sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Süreli Fesih" başlıklı 17 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzrnir 
Hüseyin Özcan Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan 

Mersin Diyarbakır Mardin 
Süreli fesih 
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildiril

mesi gerekir. 
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iş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
feshedilmiş sayılır. 
Bu süreler asgarî olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan işveren, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 

zorundadır. -
İşveren, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleş

meyi feshetmesi, bu Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel ol
maz. 

19 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin uy
gulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona er
dirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim 
şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 33 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya 
para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatlar da göz önünde tutulur. 

BAŞKAN - İkinci olarak okutacağım bu önerge, aynı zamanda en aykırı önergedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının "Süreli fesih" başlıklı 17 nci maddesine aşağıdaki değişikliğin son 
fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İzzet Çetin Atilla Kart Oğuz Oyan 
Kocaeli Konya İzmir 

Cevdet Selvi Enver Öktem 
Eskişehir İzmir 

"İşçinin, genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı saklıdır." 
BAŞKAN - Efendim, okunan bu son önergeye Komisyon katılıyor mu? 

.. SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-
TOPRAK (Ankara)-Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı önergenin gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: 1475 sayılı Yasanın 13/son maddesinde "tarafların ayrıca tazminat isteme hakları sak

lıdır" düzenlemesi mevcuttur. Bu madde, uygulamada daha çok, işverenin fesih hakkını kötüye kul-
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lanması ve işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde, işçi tarafından kullanılmak suretiyle uy
gulama görmektedir. Ayrıca, mevcut bir yasal hakkın ortadan kaldırılmasını sağlayan ve bunun 
yanında diğer yasalardan doğan hakların kullanılmayacağı izlenimi ve bağlı olarak yargı aşamasın
da istikrarsızlık yaratacak düzenlemeler hukuka uygun düzenlemeler olarak kabul edilemez. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce gerekçesini okuttuğum, Hükümetin ve Komis
yonun katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Süreli Fesih" başlıklı 17 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzzet Çetin 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları 
Süreli fesih 
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildiril

mesi gerekir. 
İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
feshedilmiş sayılır. 
Bu süreler asgarî olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan işveren, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 

zorundadır. 
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleş

meyi feshetmesi, bu Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel ol
maz. 

19 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin uy
gulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona er
dirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim 
şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 33 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya 
para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatlar da göz önünde tutulur. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 
Süreniz 5 dakikadır. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 1475 sayılı Yasanın 13 üncü, yeni İş Yasasının 17 nci maddesi süreli fes

he ilişkin; yani, ihbar süreleri olarak bildiğimiz ve uygulamada kıdem tazminatından sonra en çok 
tartışılan maddelerden birisi; ama, burada tartışma konusu, tabiî ki, biraz evvel anlattığım şekilde, 
İş Yasasının esas ruhu, çalışanı, işçiyi koruma özelliği taşımasıdır; onun hukukudur, onun lehine 
değişiklik yapılması gerekir. 

Asgarî ücretimiz 225 000 000 lira ve bu ücretle çalışan 5 000 000'a yakın insanımız var. Sizler 
diyebilirsiniz ki "bunu da bulamayanlar var." Doğrudur; bir o kadar da, kayıt dışında, sigortasız, 
sendikasız, güvencesiz çalışan var; ama, bu sorun, hepimizin sorunu, ülkemizin sorunu. İşyerlerin
de bir günü tam olarak geçirdikten sonra, 225 000 000 milyon lira aylık ücretle bir ay ev geçin-
direbilmek, çocuk okutabilmek, varsa yaşlı anasına babasına bakabilmek, herhalde, pek kolay bir iş 
değil; pek kolay değil, imkânsız bir şey. Tabiî, toplumumuzda, böylesi birtakım olumsuz ücret 
koşulları nedeniyle, hiç istenmeyen olaylar, istenmeyen davranışlara da tanık oluyoruz. 

Bir işçi, 225 000 000 liraya çalıştığı işyerinden çok daha iyi koşullarda bir iş bulduğunda oraya 
giderse, kendisinden ihbar tazminatı istenmekte. Buradaki "taraflar" ibaresiyle, hem işverenin hem 
de işçinin bu tazminatları ödemesi öngörülüyor. İşveren açısından, ihbar tazminatının pek fazla 
önemi yok; çünkü, işletmesinin maddî olanakları, durumu, buna uygun olabilir; ama, bir işçi, bir 
fabrikadan başka bir fabrikaya gittiğinde ya da kamu kuruluşunda, bir işte çalışıyorsa, oradan ay
rılıp özel sektörde çok daha iyi imkânlarla bir iş bulmuşsa, arkasından, işveren, yargıya başvurma 
yoluyla tazminat istemektedir ve işçi, yeni işyerinde işe başladıktan sonra, burada yazılı süreler 
kadar ücretini tazminat olarak ödemekte, yeni bir yaşam, yeni bir geçim güçlüğüyle karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, burada, sadece "taraflar" kelimesinin çıkarılarak, bildirim şartına uy
mayan, yani, haksız yere, işçiyi işten çıkaran işverenin tazminat ödemesi öngörülmüştür. Çok açık 
söylüyorum, Yani, eğer, ortada bir haksızlık varsa, işveren, ihbar tazminatını ve diğer yasal haklarını 
ödüyor; eğer, bir haksızlık yoksa, zaten, böyle bir durum söz konusu değil. O nedenle "taraflar" 
kelimesi yerine "işveren" kelimesinin yazılarak, İş Yasasında çalışma yaşamının özüne uygun, fel
sefesine uygun, işçiyi, çalışanı, ücretliyi koruma amacına yönelik bir düzenleme yapılarak, madde, 
günümüz koşullarına daha uygun hale getirilmek istenmiştir. Dikkatlice bakarsanız -ki, bu pek 
gözükmüyor- sayın milletvekillerimizin, çalışma yaşamına ilgi göstermesi ve de buradaki tartış
malara katılıp, bu yasaya katkı yapmaları gerekirken, kulislerde oturmaları ya da burada, en ön 
sıralarda bile, konuşmacıyı rahatsız edecek şekilde sohbete koyulmuş olmaları, AKP'nin, çalışma 
yaşamına ve çalışma hayatına da bir bakışını gösteriyor. 

Sizlerden rica ediyorum. Bu, özüne uygun bir düzenleme. Katkı yapacağınız umuduyla sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
Sayın milletvekilleri, gerekçeyi, sayın önerge sahibinden dinledik. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinlediğimiz önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 17 
nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Feshin geçerli sebebe dayandırılması 
MADDE 18. - On veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan iş

çinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından 
ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorun
dadır. 

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. 
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri için

de sendikal faaliyetlere katılmak, 
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak, 
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş ve benzeri 

nedenler, 
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 

gelmemek, 
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde ön

görülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleş

tirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde 
çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. 

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü 
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu 
madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili 
Sayın Oya Arash'ya aittir. 

Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlıyorum. Bingöl depremi dolayısıyla ulusumuza geçmiş olsun diyor, yaşamını kay
beden vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. 

Görüşülen tasarı, çok önemli bir tasarı; çünkü, çalışma yaşamımızı düzenliyor. Çalışma 
yaşamımız, herkesin bildiği gibi, cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak, yasalarla düzenlenmiş. 
Bu, ulusumuzun ve Türkiye Cumhuriyetinin emeğe ve çalışmaya saygısının bir simgesi, emeği ve 
çalışmayı cumhuriyetin temel değerleri olarak görmesinin bir gereği. 

İş kanunları, kuşkusuz, toplumlardaki ekonomik, sosyal, siyasal gelişmelerden etkileniyorlar 
ve zaman zaman, bu gelişmelerin arkasında olduğu için, bu yasalarımızda birtakım değişiklikler 
veya çalışma yaşamımızla ilgili birtakım yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Üzerinde çalış
tığımız tasarı da böyle bir düzenlemeyi yapmaya yönelmiş olan bir tasarı. 
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Kuşkusuz, çalışma yaşamı yasalarla düzenlenirken, işçi ve işveren ilişkileri ortaya konulurken, 
bunlar arasındaki bir uzlaşmanın gerçekleştirilmesine çalışılması gerekiyor; bir çalışma yaşamını 
düzenleyen yasanın, emeği, çalışanın hakkını koruması gerekiyor, işçi ve işverenin barış içerisinde 
olduğu bir çalışma düzeni kurması gerekiyor. Bunun yolu da, yasa koyucunun işveren ve işçi arasın
da bir uzlaşma arayışına girmesi, bu uzlaşmayı kurabilmesi ve bu uzlaşma üzerine yasayı şekillen
dirmesi. Acaba, görüşmekte olduğumuz tasarı böyle bir uzlaşmanın ürünü mü? Buna ben, kolaylık
la "evet" yanıtını veremiyorum; çünkü, bir uzlaşmanın olmadığı, tasarının görüşülmesi sırasında, 
çeşitli aşamalarda, sendikalardan, toplumumuzdaki işçi kesiminden, muhalefet kesiminden yük
selen tepkilerle ortaya konulmuş durumda; bir uzlaşma yeteri kadar sağlanabilmiş değil. Bilim 
adamlarının getirilen düzenleme üzerinde bir uzlaşmaya varmış olmaları da, böyle bir konsensüsün 
varlığının kanıtı olarak kabul edilebilecek bir husus değil; çünkü, bilim adamları ayrı bazlarda bir 
uzlaşmaya varıyorlar, toplumun, çalışan kesimin, işveren kesiminin beklentisi ise ayrı bir alanda 
cereyan ediyor. Onun için, bilim adamlarının getirilen düzenleme üzerinde uzlaşmaya varmış ol
maları, bir konsensüsün varlığı konusunda tek başına bir kanıt niteliği taşımıyor. Nitekim, uzlaş
maya dayanmayan bu tasarının görüşülmesi süresinde öyle bir an geldi ki, hükümet şu sıralarda 
yerini almadı, komisyon şu sıralarda yerini almadı ve tasarının görüşülmesi çalışmaları belli bir süre 
durduruldu. Daha sonra, yapılan hazırlık, o güne kadar görüşülmüş olan maddeler komisyona geri 
verildi ve esas komisyon da, hükümet de yeni bir düzenleme arayışı içerisine girdi. Bu da, yola 
çıkılırken ne kadar hazırlıksız işe başlandığının bir göstergesi. 

Değerli arkadaşlar, devlet yönetmek ciddî bir iş, yasa yapmak çok ciddî bir iş "göç yolda 
düzelir" anlayışıyla yasa yapmak, devlet yönetmek mümkün değil, kamunun yararı yok bu tür dav
ranışlarda. Geçmişi bir hatırlayınız, bu anlayışla yola çıkıldığı zaman, yeteri kadar hazırlık yapıl
madan tasanlar Yüce Meclisin önüne konulduğu zaman başarılı olunamıyor. Biz, muhalefet partisi 
olarak yanlışları ikaz ediyoruz ama, iktidar partisi grubu yapılan uyarılar doğrultusunda hareket et
mediği zaman, çıkarılan yasalar Cumhurbaşkanına gidiyor, Meclise iade ediliyor, tekrar 
görüşülüyor, eğer Anayasaya aykırılık konusunda uyarılara bu aşamada da kulak asılmamışsa 
Anayasa Mahkemesine gidiliyor. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verecek olursa, bu yasalar tekrar 
burada görüşülecek. Yani, dikkat ediniz, biz, bir yasa için, çoğu kez, aynı şeyleri iki kere görüşmek 
durumunda kalıyoruz; Anayasa Mahkemesi iptali araya girecek olursa, bunu üçe çıkarmamız 
gerekiyor. Bu, verimli bir çalışma düzeni değil; bu, akılcı bir çalışma düzeni değil; bu, Türkiye'yi 
selamete çıkaracak bir yasa çalışması, düzeni değil. Ben, bu yasa için de gereği kadar hazırlık yapıl
mamış olması gerçeğinden yola çıkarak, bu konudaki uyarılarımızı, rahatsızlıklarımızı bir kere daha 
dile getirmekte yarar gördüm. 

Bakınız, biz, çok kısa bir zaman önce, İş Güvencesi Yasasının uygulama tarihini durdurduk; 
halbuki, yürürlüğe girmişti, belirlenen tarihe göre uygulamaya da sokulmuştu. Böyle bir şeyi 
hukuken yapmak mümkün değildir; ama, böyle bir düzenlemenin yapılmış olmasıyla, hukuk alanın
da ciddî tereddütler ortaya çıkmıştır; Cumhurbaşkanı, yaptığımız işlemi, ikinci kere görüşülmek 
üzere, iade etmiştir. Bu tür zaman sarfından, nafile yere emek sarfından kaçınmalıyız. Bu konudaki 
uyarılarımı yaptıktan sonra, 18 inci maddeyle ilgili değerlendirmelerimize geliyorum. 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işverenin geçerli 
fesih nedenleri göstermesi yükümlülüğü altına sokulması, kuşkusuz, uluslararası çalışma yaşamına 
ilişkin normlara da uygun bir tutumdur ve bizim iş yaşamımızın da gereksinim duyduğu bir olay
dır. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, bu düzenleme yapılırken, çalışan kesime yeterli bir 
güvence sağlanamamıştır. Bu düzenlemeye dikkat ettiğiniz zaman, belirsiz süreli iş sözleşmelerin
de işveren feshe giderken, geçerli fesih sebebi gösterme yükümlülüğü, sadece 10 veya daha fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler için söz konusudur ve 6 aydan daha fazla kıdemi olan iş
çiler için söz konusudur; böyle bir ayırım yapılmıştır. 6 aydan az kıdemi olan işçiler veya 10'dan 
daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler, 18 inci maddenin fesih sebebi açısından getirdiği 
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güvenceden yoksun bırakılmıştır. Böyle bir ayırımın herhangi bir makul, akla uygun sebebini 
görebilmek mümkün değildir; gerekçede de bu açıklama yapılmamıştır. Böyle bir ayırımın yapılmış 
olması, bu düzenlemeyi, Anayasanın eşitlik ilkesine, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı bir 
görünüme sokmaktadır ve çalışanlarımızı yeteri kadar kapsayıcı bir güvenceden yoksun bırakmak
tadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, getirilen güvenceyi yetersiz görüyoruz. Bu konuda verilmiş 
olan önergemiz vardır; getirilen düzenleme o önerge doğrultusunda düzeltilmediği takdirde de, bu 
düzenlemeye muhalif olacağımızı, şimdiden, ben, Grubum adına ifade etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, geçerli fesih sebepleri düzenlenmiştir; ama, bunlar yeteri kadar açık değildir. 
Esnek, her anlama çekilebilecek birtakım ibarelerle, nelerin fesih sebebi sayılmayacağı gösteril
meye çalışılmıştır veya fesih sebebinin nasıl olması, hangi nedenlere dayanması gerektiği anlatıl
maya çalışılmıştır; bunlara da belirlilik kazandırılması, çalışanlara yeterli bir güvence sağlamak 
bakımından gereklidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açıyorum. 
Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bir başka hususa değinmek istiyorum. Fesih sebebi olamayacak 

haller arasına hamilelik alınmıştır; ama, doğum alınmamıştır. Bu, kadın çalışanlar bakımından çok 
önemli bir husustur. Doğum, doğanın kadına verdiği bir görevdir, bir özelliktir, bundan dolayı, bu 
nedene dayanarak, doğum yapmış olmasına dayanarak bir kadın işçinin sözleşmesine son veril
mesini önlemek amacıyla yine bir önerimiz vardır, fesih sebebi sayılamayacak haller arasında 
hamileliğin yanı sıra doğumun da sayılması konusunda. 

Bu önerilerin kabulünün, çalışanlarımıza daha fazla güvence sağlamak bakımından yararlı 
olacağını yineliyorum ve sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Madde üzerinde şahısları adına söz istekleri vardır. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Tevfik Ziyaeddin Akbulut?.. Yok. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi?.. Burada. 
Buyurun Sayın Selvi. (CHP sıralarından alkışlar) 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gerçekten, Türkiye'de, 

ne kadar anlatsak, âdeta, o çalışma yaşamının içerisinde bulunan insanların tahmin edemeyeceği 
kadar sakıncalar getiren, açıkça ifade edeyim ki, işverene de, işçiye de yarar getirmeyen bir dayat
ma, bir tepki yasasının maddeleri üzerinde konuşuyoruz. 

Her şeyden önce bu ülkede sorumluluğumuz var; o nedenle, görevimizi bir kere daha yerine 
getirme gayretiyle, bunu, huzurunuzda dile getirme ihtiyacı hissediyoruz. 

Çalışma Yasası, 1475 sayılı Yasa öyle karmaşık hale getirilmiştir ki, olaya sadece işçi açısın
dan değil, çalışan açısından değil, işveren açısından da baktığımız zaman, işini gücünü bırakıp, han
gi işçiyi ne gün çağıracak, hangi işçiyi nasıl çıkaracak, hangi işçiyi hangi süre içerisinde nasıl tan
zim edecek, size açıkça söyleyeyim, öyle bir kaos yaratılacak ki, işveren dahi içerisinden 
çıkamayacak. 

Allah Çalışma Bakanlığına kolaylık versin, bu sorumluluğu aldığı halde, denetleme, yönlendir
me görevini nasıl yapacak; bunu anlamak mümkün değildir. Çalışma yaşamına huzuruyla, verimiy-
le, kalitesiyle ciddî bir olumsuzluk taşımaya karar verildiğini üzülerek görüyoruz. 

Üzerinde konuştuğumuz maddeye baktığımız zaman, 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyer
lerinde, en az allı aylık kıdemi olduğu takdirde, işveren işçiyi neden çıkardığının gerekçesini söy-
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lemek durumunda kalır deniliyor. Bu, en büyük haksızlık. Daha önce de karşılaştık biz ve şimdi 
gelen önergeye göre, 25 veya 30 kişiden daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde altı aylık kıdemi olan
lar için bu iş güvencesi geçerli anlamına geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce, 10 veya daha fazla işçi veya memur çalıştıran işyerleri 3417 
sayılı Yasayla zorunlu tasarruf sorumluluğu altına Sokuldu. Belirli yasalarla, belirli sayıda kişilere, 
zaman zaman bazı güvenceler getirildi. İşverenlerin bir bölümü, 10 değil, 9'ar kişiye böldü,*1 par
çaladı, işyeri numarası aldı. Şimdi, 30 sayısı çıkarsa, aynı şekilde, 29'ar kişilik işyerleri varmış gibi, 
sicil numarası alınacak, işyeri numarası alınacak, paramparça edilecek; ne ahenk kalacak ne huzur 
kalacak; işçi, belirsizlik içerisinde güç durumda kalacak. Bunu söylerken, açıkça söyleyeyim; hep, 
emeğiyle geçinen dar ve sabit gelirlilere yüklenildiği, bunun da ona ilave olarak geldiği açıkça or
tada. 

Zorunlu tasarruf 1988 yılında çıktı ve hükümetimiz, seçimlerden önce, zorunlu tasarrufu 
defaten ödeyeceğini söyledi. Bu yetmedi, iktidara geldiğinden kısa bir süre sonra, zorunlu tasar
rufun ana-para ve nemalarını en kısa süre içerisinde ödeyeceğini, açık seçik yetkili bakanları söy
ledi ve nihayet, o zorunlu tasarrufu şimdi hangi ay, son numarası ne olan diye alacaklıların tek tek 
açıklaması yapıldı. Binlerce işçi ve memur, 1988'den bu yana kendi çoluk çocuğunun nafakasından 
keserek yatırdığı parayı alamaz duruma geldi. 

Dikkati şuraya çekmek istiyorum: Çalışma yaşamını ne kadar çok karıştırırsanız, ne kadar çok 
anlaşılmaz hale getirirseniz, sadece işçiler değil, işverenler de bundan mağdur olacak, güç durum
da olacaklardır. Şimdi, bu hükümet, nemaları vereceğini söyledi; mademki, vereceğini seçimden 
önce ve seçimden sonra söyledi, neden bankanın önüne gidenler parasını alamadan geri gidiyor? 
Şimdi, bankaların önünde huzursuzluk var, Ziraat Bankasının önünde huzursuzluk var, 300 000 000 
lira alacağı olan, 500 000 000 lira alacağı olan işçi ve memur hayal kırıklığı içerisinde 50 000 000 
milyon lira, 60 000 000 lira alıyor ve ta haziran ayına kadar kalacak; yani, verdiğiniz söz yerine gel
medi. Söz verirken, bunun hayata geçmesi için gereken altyapı oluşturulmadı. Bu,sizin birdenbire 
karşınıza çıkan bir olay değil, aylardır bunu vereceğinizi söylüyorsunuz; ama, hiç kimse 
alamayacak duruma geldi. Onun için, bunları ne kadar çok karıştırırsanız, o kadar çok içinden çıkıl
maz ve mağdur olan insanların sayısı daha da fazla olur. 

Burada eşitliğe aykıfı 10 kişi veya 29 kişi çalışan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, sözlerinizi toparlayınız. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Hemen sözlerimi bitireyim... 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Bizle ilgisi olmayan şeyleri bize söylüyorsun. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Siz, hükümet değil misiniz?! Sözü siz vermediniz mi?! 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Biz vermedik. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Ne münasebet... Televizyonlarda... 
BAŞKAN - Sayın Selvi, siz Genel Kurula hitap ediniz. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Ben Genel Kurula hitap ediyorum, başlangıçtan beri bu şekilde 

laf atıyor. 
BAŞKAN -Lütfen arkadaşlar, hatibe laf atmayalım. 
CEVDET SELVİ (Devamla) - Siz, verdiğiniz sözü unutuyorsanız, siz kendi sorumluluğunuzun 

farkında değilseniz, farkında olmak mecburiyetinde olduğunuzu bir düşünün. Kim söyleyecek; 
hükümet olarak siz Türkiye'yi idare etmeye gelmediniz mi; bu sözleri vermediniz mi?.! 

BAŞKAN - Sayın Selvi, siz Genel Kurula hitap edin. 
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CEVDET SELVİ (Devamla) - Gidin bankaların önüne, kimse alamıyor. Burada da, 72 neden
le işten atılma durumundaki insanlar var. 29 kişi çalışırsa, onun bu güvencesi yok, 31 kişi olursa 
güvencesi var. Böyle adalet olmaz, böyle eşitlik olmaz, böyle Türkiye idare edilmez. Hele, son 
derece hassas olan çalışma hayatı düzenlenemez. 

YAHYA BAŞ (İstanbul)- Bizimle ilgisi olmayan şeyleri bizimle alakalıymış gibi göstermeyin. 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Sizinle hiçbir şeyin alakası yok o zaman! O zaman niye iktidar 

oldunuz?! Bilmiyor muydunuz bunu! Onun için, insanlar bulunduğu yerin hakkını vermeli, 
görevinin ve sorumluluğunun ne olduğunu bilmeli. Eğer altı aydır sorunlar Türkiye'de daha daha 
çoğalmış ve derinleşmişse, işte böyle düşündüğünüz içindir. Siz, söylediğiniz sözü bile yerine getir
miyorsunuz. 

YAHYA BAŞ (İstanbul)- Senin dediğin gibi değil. 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Ziraat Bankasının önüne gidin. Söz veriyorsanız yerine getirin. 

Yapamayacağınız sözü vermeyin. 
YAHYA BAŞ (İstanbul)- Bizim vermediğimiz sözü biz vermişiz gibi gösterme! 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Seçimden önce verdiniz, seçimden sonra da verdiniz. Bakan

larınız burada, gidin konuşun. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa)- Biz vermedik. 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Öyle, anlamadan, bilmeden, oturduğunuz yerde "biz sorumlu 

değiliz, biz sorumlu değiliz, biz kucağımızda bulduk, biz kucağımızda bulduk" diyerek, bu Tür
kiye'yi yönetme hakkına sahip olamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar) Bilerek geldiniz. Aydan gel
mediniz, Türkiye'den geldiniz. Söylediğiniz söze sahip çıkacaksınız. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa)- Ne diyorsunuz! 
BAŞKAN- Sayın Selvi, lütfen toparlayınız. 
YAHYA BAŞ (İstanbul)- Ne ilgisi var bizim söylediğimiz sözlerle?! 
CEVDET SELVİ (Devamla)- Öyle, oturduğunuz yerden laf atmakla olmaz. İktidar olmak, 

muktedir olmaktır; iktidar olmak, verdiğin sözü tutmak, sorunları çözmektir. Sorun yaratıyorsunuz. 
Baskılara dayanamıyorsunuz, ona buna yaranmak için, Türkiye'yi karıştıracak yeni sorunlar 
yaratıyorsunuz. Dönün arkanıza da bir bakın; ne gibi sorunlarla bu Türkiye bu hale geldi. Onun için, 
oturduğun yerden öyle bilmeden konuşursan, çok daha yanıış yaparsın. 

BAŞKAN- Sayın Selvi, tamamlayın lütfen. 
CEVDET SELVİ (Devamla)- İyi akşamlar. (CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
YAHYA BAŞ (İstanbul)- Ne güzel konuşuyorsun be! Ne ilgisi var söylediğimiz sözlerle?! 
CEVDET SELVİ (Eskişehir)- Gidip Ziraat Bankasına baksana! 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri... 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa)- Millet sana yetkiyi niye vermedi o zaman?! 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri... 
CEVDET SELVİ (Eskişehir)- Kibar olalım dedikçe saldırıyorsunuz. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bakınız, hatibe söz attınız iktidar grubu olarak. Burada bir an 

önce iş görmek istiyoruz. Bu kadar zaman gitti. 
MEHMET ÇERÇİ (Manisa)- Yalan söylüyor. 
BAŞKAN- Hayır, laf atmayın efendim. Genel Kurula hitap etsin. O, her şeyi kendine göre 

konuşur. Söz istersiniz, biz de size söz veririz. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Efendim, şimdi, şahsı adına söz isteyen, İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan; buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Oyan, süreniz 5 dakika. Lütfen, sataşmaya meydan vermeyecek şekilde zamanımızı kul
lanalım. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, bu uyarıya gerek yoktu. Ben, bir cevap hakkı için gel
medim; burada, şahsım adına, madde üzerinde konuşmaya geldim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz, bu maddeyle ilgili birtakım düzeltmeler yapmaya çalışıyoruz 
-tabiî, bütünü üzerinde de; bu madde üzerine konuştuğumuz için maddeyi kastediyorum- ama, bun
ların hiçbirini dikkate almıyorsunuz. Biz, burada altı aydır bir yapıcı muhalefet örneği sergilemeye 
çalışıyoruz, yani şunu yapıyoruz... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, eğer dikkat ederseniz, dikkatle dinlerseniz, size, nasıl bir yapıcı 
muhalefet olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu yapıcı muhalefet, birinci anayasa değişikliğinde 
sizinle birlikte oy kullandı; sizin Genel Başkanınıza Başbakanlık yolunu açmak için sizinle birlikte 
oy kullandı. Bu muhalefet, birçok yasada, sırf muhalefet olsun diye negatif oy kullanmadı, olumlu 
oy kullandı; bazı yasaların birçok maddesinde olumlu oy kullandı. Bizim yapıcı muhalefet an
layışımız budur; ama, uzlaşma tek taraflı olmaz. 

Bana şimdi söyleyiniz; altı aydır bizim kaç tane önergemize evet oyu kullandınız, bunu bana 
bir söyleyiniz. Kaç tane maddede bizim itirazlarımızı kabul ettiniz -hatta, sizin de o itirazları haklı 
bulduğunuz birçok durum oldu- ve o konudaki hükümet teklifini eleştirip, evet, yasama olarak biz, 
burada muhalefetle birlikte düşünüyoruz dediniz ya da hükümet, kaç kere muhalefetle bu konuda 
bir uzlaşma arayışı içerisine girdi, kaç maddede girdi, bunu bana bir söyler misiniz?! 

Tek taraflı olmaz değerli arkadaşlarım; yapıcı muhalefet, siz de yapıcı iktidar olacaksınız, baş
ka türlü olmaz. Tek taraflı yapıcılık, tek taraflı uzlaşma çabası olabilir mi?! Bakınız, bu iş yasası 
tasarısı daha ilk kez komisyonda görüşüldüğünde de biz şunu yapmıştık; bunun birçok maddesine 
evet oyu kullanabiliriz; ama, bunun 10 küsur maddesi var ki, bunlarda sorunlar sürüyor. Bu sorun
ları işçi-işveren kesimi de halletmiş değildir. Siz, adaleti temsil ediyorsanız, adaletin kılıcı bir tarafa 
sapmaz, terazinin kılıcı bir tarafa sapmaz, sizin teraziniz sermaye tarafına sapıyor. Eğer, bizi biraz 
dinleseniz, biz bu terazinin kılıcını tekrar ortaya, yani, adaletli noktaya getirmenize yardımcı 
olacağız. Siz diyorsunuz ki "biz yardım istemeyiz, biz taraflıyız." Ee, arkadaşlar o zaman konuşacak 
bir şey kalmıyor. 

Bakın, şimdi bu maddenin kendisinden daha önemli bir önerge veriyorsunuz, bu maddeyi silip 
atan, hatta, İş Güvencesi Yasasını çöp sepetine atan bir önergeniz var, elimize şimdi geldi. Buradaki 
"10 veya daha fazla işçi çalıştıran" diye başlayan cümleyi "30 veya daha fazla işçi çalıştıran" 
diyerek, İş Güvencesi Yasasını çöpe atıyorsunuz. Bu kimin talebi sevgili arkadaşlar?! 

1 Mayısta Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı, bir heyetle ziyaretimize geldi, AKP Grubunu 
da ziyaret ettiler; talepleri buydu. Peki, siz kulağınızı sadece işverene mi, sadece sermayeye mi 
açıyorsunuz, siz sadece sermayenin oyuyla mı iktidar oldunuz?! Siz, esas itibariyle, çalışanların 
oyuyla iktidar olmadınız mı; ne çabuk unuttunuz. Bu, iktidar olma sorumluluğuna sığıyor mu! Siz, 
adaleti böyle mi anlıyorsunuz?! İş Güvencesi Yasası, 15 Mart öncesinde işverenin aldığı önlemler
le, zaten, burada belirtilen biçiminden çıkarılmıştır. Yani, belirsiz süreli iş akitleri, belirli süreli iş 
akitlerine dönüştürülerek, zaten, çalışanlar, en azından bunu yapan, buna tevessül eden işverenlerin 
olduğu işyerlerinde, bu İş Güvencesi Yasasından doğan haklarından bir bölümü açısından mağdur 
edilmiştir. Şimdi, siz, bunu 30 kişiye çıkararak şunu yapıyorsunuz, bilmiyorsanız şunu hatırlatayım: 
Türkiye'de bütün işletmelerin yüzde 95'i, 30 kişinin altında işçi çalıştıran yerlerdir. Yani, siz şimdi 
ne diyorsunuz burada bu 10'u 30 yaparak, çok basit gibi gözüken mekanizmayla; İş Güvencesi 
Yasasının Türkiye'de sadece yüzde 5'lik bir işletmede geçerli olmasını kural haline, yasa haline 
getiriyorsunuz. Bunun ne kadar farkındasınız ya da eğer farkındaysanız, bunu ne kadar savunuyor-
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sunuz veya savunuyorsanız, bu ne kadar sizin adalet anlayışınıza, vicdanınıza sığıyor; bunu merak 
ediyoruz, size soruyoruz, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları adına soruyoruz, Türk Ulusu adına 
soruyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, bunu Türkiye İşveren Sendikaları "gelin, 10'u 30'a çıkaralım" 

diyor. Aslına bakarsanız, TİSK'e bağlı işveren sendikalarının büyük bölümü, zaten 30'un, 50'nin, 
100'ün üzerinde işçi çalıştıran büyük işverenlerdir. Peki, bunu niye bu kadar çok isterler; çünkü, bir 
kere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin böyle bir talebi var; bir, daha küçük işyerleri açısından; 
iki, ama, daha önemlisi şudur: Türkiye'de büyük işverenler de, genellikle, tedarikçi firmalardan 
daha düşük fiyatla, maliyetle mal tedarik etmek için onların kayıtdışında olması ya da onlardaki iş 
güvencesinin çok iğreti olması gibi birtakım özellikleri talep eder durumdadırlar; yani, Türkiye'de 
orta ve büyük işveren sıfatını taşıyanlar dahi, bu kayıtdışı mekanizmadan beslenirler, tedarikçi fir
maların bu iğreti statüye girmesi onların da işine gelir; ama, değerli arkadaşlarım, Türkiye acaba bu 
koşullarla dünyayla rekabet edebilir bir ülke olabilir mi?! Bakınız, artık, bizim en çok mal sattığımız 
gelişmiş ülkeler, bizim gibi ülkelerde işçi haklarının, iş güvencesinin ne kadar uygulandığının takip
çisi olmaya başladılar, bunu bir rekabet zedeleyici olay olarak algılıyorlar. Dolayısıyla, acaba, böy
le bir şeyi size IMF ya da başka bir güç, kafanıza vura vura telkin ettiği zaman mı ancak düzeltecek
siniz?! Bu, yanlış bir yoldur. Türkiye, bundan sonraki dış rekabet gücünü kazanmak için mutlaka 
kayıtiçi bir ekonomiye geçmelidir, vasıflı, yüksek nitelikli ve yüksek ücretli bir işgücü üzerinden 
dünya pazarlarında bir rekabet avantajı elde etmelidir. Aksi takdirde, Türkiye'nin önü hiçbir zaman 
açık olmayacaktır. Yüzde 50'si zaten kayıtdışında olan bir ekonomide siz, bunu daha da teşvik eden 
birbiri peşi sıra yasalar getirdikçe, ne yazık ki, bu ülkeyi ileriye değil geriye götürürsünüz. Buna 
seyirci kalmayacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oyan. 
Sayın milletvekilleri, 18 inci madde üzerinde 5 adet önerge vardır. 
Çalışma saatimizin sonuna yaklaştık; ama, Başkanlık olarak biz bu maddeyi bitirmeyi 

düşünüyoruz, önergeleri okumak istiyoruz. 
Bu konuda sürenin uzatılması ancak Genel Kurulun iradesine ve kararına bağlıdır. 
Bu maddenin bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, oylamadan önce müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Buyurun Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Bu önemli bir madde, müsaade ederseniz, sayın hükümete 

ve değerli milletvekillerine bir zaman tanıyın. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, önümüz açık, zaman tanıdık. (AK Parti sıralarından "oyladınız" sesleri, 

gürültüler) 
Oylamadım. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, bu madde işin özü. (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, bu madde bitinceye kadar süreyi uzatmış olduk. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
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BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kusura bakmayın, ne kadar tahammülsüz adamlarsınız. 
(AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, oturun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Anlamıyorsunuz, el kaldırmaktan başka bir şey yapmıyor

sunuz. Ayıp... Ayıp... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
Sayın Meral, lütfen, oturun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "on" 

ibaresinin "otuz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Alim Tunç Akif Gülle 

Ankara Uşak Amasya 
Tevfik Akbak İsmail Bilen Hasan Kara 

Çankırı Manisa Kilis 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine 

"hamilelik" sözcüğünden sonra gelmek üzere "doğum" sözcüğünün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
OyaAraslı Birgen Keleş Cevdet Selvi 

Ankara İstanbul Eskişehir 
İzzet Çetin Bayram Ali Meral V. Haşim Oral 

Kocaeli Ankara Denizli 
Ali Arslan Feridun Fikret Baloğlu 

Muğla Antalya 
BAŞKAN - Bir diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "on" 

ibaresinin "beş" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İzzet Çetin Haşim Oral Hasan Aydın 

Kocaeli Denizli İstanbul 
Oğuz Oyan Mustafa Gazalcı 

İzmir Denizli 
BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "on" 

ibaresinin "dört" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Özyürck Ahmet Ersin Enver Öktem 

Mersin İzmir İzmir 
Zckeriya Akıncı Halil Akyüz 

Ankara İstanbul 
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BAŞKAN - Beşinci ve sonuncu önergeyi okutuyorum. 
Bu önerge en aykırı önergedir; okuttuktan sonra işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının "Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması" başlıklı 18 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Oğuz Oyan İzzet Çetin Enver Öktem 

İzmir Kocaeli İzmir 
Muhsin Koçyiğit Muharrem Doğan Hüseyin Özcan 

Diyarbakır Mardin Mersin 
Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 
Madde 18. - İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 

davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanmak zorundadır. 

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri için

de sendikal faaliyetlere katılmak, 
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak, 
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idarî ve adlî 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş ve benzeri 

nedenler, 
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 

gelmemek, 
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 26 ncı maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde ön

görülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 
İşçinin kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap 

edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. 

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü 
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu 
madde, 20 ve 22 nci maddeler ile 26 ncı maddenin son fıkrası uygulanmaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, beşinci ve sonuncu önergeyi dinledik; bu, en aykırı önergey
di. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİ YE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergenin gerekçesini mi okuyalım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Konuşmak istiyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, ülkemizde, çalış
ma yaşamı, ta cumhuriyetin kurulduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde, ne yazık ki, is
tenilen ölçekte yaşama geçirilebilmiş değil/Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Avrupa Birliğine uyum 
sürecinde, zorunlu olarak hazırlanan ve iş güvencesi olmaktan çok, sadece bir sendikal güvenceyi 
içeren iş güvencesinin, sanki, işletmeleri kapatacak, verimliliği düşürecek, işletmelerde işçiler fab
rikalara el koyacakmış gibi, bir kaşık suda fırtınalar kopartıldı. Sizlerin, yani, AKP'nin sayın millet
vekillerinin oylarıyla da, yürürlük tarihi, 15 Marttan 30 Hazirana kaydırılmak istenmişti; ama, ne 
yazık ki, Anayasaya aykırı olan bu uygulama, geri gelmiş ve yeniden görüşülmesi de bugüne kadar 
sağlanabilmiş değildi, iş güvencesi yeniden Meclis gündemine gelebilmiş değildi. Gelmeyişinin bir 
nedeni de, bu yasanın içerisinde, yeni iş yasası olarak tabir edilen, gerçekten, bir nevi kölelik yasası 
olarak, AKP'nin, çalışma yaşamına armağan ettiği bu yasanın içine yerleştirilmişti. Dünyanın pek 
çok ülkesinde iş güvencesi var; iş güvencesi olan, örneğin, Almanya'da, işçinin, feshe karşı korun
ması kanunu var. Eğer, işçi, herhangi bir kasta tabi olmadan işyerinden çıkarılmışsa ve ortadaki hak
sız fesih ise, yargı kararıyla işine dönebiliyor, boşta geçen sürelerinin ücretini alabiliyor. Bizim iş 
güvencemiz, sendikacılarımızın alkışladığı, işçilerimizin umut olarak baktığı; ama, özünde hiçbir 
şey ifade etmediğini söyleyegeldiğimiz iş güvencesi, on ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeleri kap
sayacak, altı aydan fazla kıdemi olan işçileri kapsayacak, belirsiz süreli hizmet akdiyle çalışan iş
çileri kapsayacak şekilde, kısıtlı bir düzenlemeyi içermekteydi. Şimdi görüyorum ki, AKP'nin ver
miş olduğu önergeyle, bu sayı, ondan otuza çıkarılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir iş güvencesi yasasının yok edilmesi, ancak, size yakışır; başka 
hiçbir parti, hiçbir anlayış, işletmelerin yüzde 96'sınm otuzdan az işçi çalıştırdığı bir düzende, iş
çilerimizi, işverenlerin insafına terk ettiğini zannetmesin. Gerçekten şunu biliyorum ve söylüyorum; 
gerçek iş güvencesi, güçlü sendikacılıkla yaratılır, yasal düzenlemeyle olmaz; ama, öyle umut 
ediyorum, şuna inanıyorum ki, o çalışanlar, sizin bu düzenlemenize rağmen, işyerlerinde güçlerini 
birleştirecekler, emeklerini birleştirecekler, işverenlere karşı örgütlenerek yeniden gerçek iş güven
cesi için size karşı da mücadele edecekler. Gerçekten yazık; otuza çıkarılıyor!.. 

Bu, şu demektir; AKP, 3 Kasımdan önce halka verdiği, işçiye verdiği, çalışana verdiği, yoksula 
verdiği, köylüye verdiği, dar ve sabit gelirliye verdiği sözün arkasında duramadı; paranın gücüne 
teslim oldu! Evet, paranın gücüne teslim olduğunuzun açık ifadesidir. Bu ülke, sadece para 
babalarının, işçiyi sömüren vahşi kapitalizm dönemindeki çalışma koşullarını Türkiye'ye taşımak 
isteyenlerin değil, yoksul insanların da ülkesi, Bingöl'de yaşamını yitirenlerin de ülkesi, açlıktan 
sokakta, bankta yatanların da ülkesi; bu ülke, bizim ülkemiz. Vicdanınız sızlamıyor hiç, nasıl 
yüreğiniz var; işçilere, insanlara, nasıl acımasız davranabiliyorsunuz, nasıl böyle gözle bakabiliyor
sunuz?! Yazıklar olsun! 

Saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından [!] alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Öyle bir usul yok. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Çok olumlu konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi konuştu, önergeyi dinledik, gerekçesini dinledik. 
Komisyonun ve hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İş Kanunu Tasarısının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde 

"hamilelik" sözcüğünden sonra gelmek üzere "doğum" sözcüğünün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
OyaAraslı 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çoğunluğunuz yok; ama, bir temayüldür; Komisyon takdire bırakmış olsun. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Evet, çoğunluğumuz yok; takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin gerekçesini 

okutuyorum: 
Gerekçe: Hamileliğin yanı sıra doğumun da iş sözleşmesinin feshi için geçerli bir sebep olmak

tan çıkarılmasını sağlamak amacıyla söz konusu öneride bulunulmuştur. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. (AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "on" 

ibaresinin "otuz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz 

(Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Katılmıyoruz. Affedersiniz 

Başkanım, özür diliyorum; katılıyoruz Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar [!]) 
BAŞKAN - Efendim, dil sürçmesi olabilir; şimdi ben yeniden sormuş oldum. 
Hükümet katılmıyor, Komisyon takdire... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Kapusuz'un imzasıyla 

verilen önergeden söz ettiğimizi zannediyorum, Hükümet katılıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam. 
Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Komisyon takdire bırakıyor. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Salih Kapusuz ve arkadaşlarının verdiği teklif, görüşül

mekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "on" ibaresinin "otuz" 
olarak değiştirilmesi teklifidir. Şimdi sordum, zabıtlara geçmesi bakımından yeniden teyit 
ediyorum; Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor. 

Gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe: 
İşçi sayısı kriteri artırılmıştır" 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörüleri "on" 
ibaresinin "beş" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

izzet Çetin 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REMZİYE ÖZ-

TOPRAK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı önerge... 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Komisyonun çoğunluğu yok "katılmıyoruz" diyemez. 
BAŞKAN - Efendim, ben, onu, ona göre değerlendiriyorum. 
önerge sahibi, gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız efendim? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Meral, sizin önergede imzanız yok. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Söz hakkımı Sayın Meral'e devrediyorum Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Öyle bir uygulama yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Olmaz efendim, İçtüzüğümüze göre böyle bir imkân yok; imza atsaydınız olurdu. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Bir imza atarım efendim. (Alkışlar!) 
Sayın Bakan şaşırınca sözünü geri alıyor da, benim imzam yok diye neden söz vermiyorsunuz? 
BAŞKAN - Efendim, şu anda imza attıramayız, okuduk, işleme koyduk. 
Sayın Başkanım, Sayın Meral, size söz vermeyi, gerçekten çok arzu ederim; ama, takdir eder

siniz ki, İçtüzüğe uyacağız. 
İlk okuduğumuz sırada imzalasaydınız ve "önergeye katılıyorum" deseydiniz, size söz vermek

ten mutluluk duyardım. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım da yanlış yaptı... 
BAŞKAN - Başka bir zaman inşallah. 
Önerge sahibi, İzzet Bey, gerekçeyi mi okutalım? 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum.... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bir şey izah edebilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Efendim, bunu işleme koymak dahi bir eksidir; çünkü, kabul 

edilen bir önceki önerge, bunun zıddı olarak kabul edilmiştir; Genel Kurulun onayı ortaya çıkmış
tır. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Bunun adı yetim hakkı yemektir. Şu yaptığınızın hesabını 
Allah sorar size! 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, ben, burada, doğru yöntemi uygulamanız için bir 
ikazda bulunuyorum. 
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ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Kapusuz, öbür dünyada işin çok zor! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, hepimiz insanız. Görüyorsunuz, insan bir hata yapabiliyor; 

bunu bir mesele yapmanın doğru olacağını da düşünmüyorum. İçtüzüğe göre hareket ediyoruz. 
Yanılabiliriz. Şimdi, iki önergeyi yeniden değerlendiriyorum. 

Önergeleri bir kez okuduk. Dördüncü önerge, Salih Kapusuz ve arkadaşlarının teklif ettiği ve 
biraz önce Genel Kurul iradesiyle kabul edilen önergeyi değiştiren "on" ibaresini "beş" yapan ve on
dan sonraki önerge de yine "on" ibaresini "dört" yapmayı teklif eden 2 önerge. 

Takdir buyurursunuz ki, İçtüzüğümüz gayet açık. Bu tip, birbiriyle tenakuza düşen önergeler
den birisi kabul edildiği takdirde, diğeri işleme konulmuyor. Bu noktada, önergeler çok hızlı ve 
acele geldiği için, burada, bazen de ufak tefek yanıltı olabiliyor. Ben, bu 2 önergeyi de İçtüzük 
gereği işleme koyamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Çetin'in soru talebi var. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız burada değil; 

eğer Sayın Bakanımız cevap verebilecekse, sözlü soru hakkımı kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Çetin, yine İçtüzük karşımızda. Biliyorsunuz, sorular önergelerden önce; 

tabiî, bunlar, bize geç geliyor, burada yoğunlaşıyoruz; ama, sizin sorularınızı Sayın Bakan yazılı 
olarak da cevaplandırabilir. 

Şimdi, 18 inci maddeyi, kabul edilen 2 önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
üzere, 7 Mayıs 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.15 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, isteğe bağlı sigorta ve BAĞ-KUR primlerine ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/356) 

27.03.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİBAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam tarafından Anayasa'mn 98 
inci, TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99 uncu maddesine göre yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim, 

NCIÎ /KAMACI 

SSK'lı olarak çalışırken işinden ayrılmak zorunda kalan çalışanlar, emeklilik 
haklarının devam etmesi için, "isteğe bağlı emeklilik" adı altında sigorta primi 
ödemektedirler. AKP Hükümetinin Kaynak Paketi açıklanırken isteğe bağlı emeklilerin 
sigorta gelirlerinden 100 trilyon ek kazanç elde edilmesi hedeflenmiş ve bu nedenle sigorta 
primleri % 50 oranında arttırılmıştır. 

- Geliri olmayan ya da az gelirle geçinen kişilerin artış oranından sonra da prim 
ödeyebileceklerini düşüyor musunuz? 

- Primini ödeyemeyecek durumda olan kişilerin sigortadan vazgeçmeleri durumunda ya 
da bireysel sigortaya geçmeleri durumunda hedeflenen ek geliri elde edebileceğinizi 
düşünüyor musunuz? 

- Bağ-Kur'a 5 yıl prim ödemeyenlerin verilecek süreye rağmen primlerini ödememeleri 
halinde, sistemden çıkartılmaları karar verilmiş olup, alman bu kararlarla tasarruf 
değil, devlet zarara uğratılacaktır? SSK ve Bağ-Kur'lu prim sahiplerinin 
mağduriyetlerini önlemek için yeniden planlama yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

0 5 W A Y İ S 2003 
SAYI : B.13.APK.0.12.O0.OO/32-Q~<£2-# 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/356-1255/5077 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/356-1255 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü'nce incelenmiş olup, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın ve 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin verdiği bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

506 sayılı Kanunun 85'inci maddesi ile getirilen isteğe bağlı sigortalılık; 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini kendileri ödeyerek sosyal güvenlik 
haklarını devam ettirmelerine imkan sağlayan sosyal sigortanın özel bir türüdür. 

Zorunlu sigortaya tabi olan sigortalıların kendileri ile bakmakla yükümlü 
oldukları aile bireylerine, gerek çalışılan sürede, gerekse emekli olduktan sonra 
yapılan her türlü sağlık yardımlarını karşılamak amacıyla, almakta oldukları 
ücretlerinden % 11 oranında hastalık sigortası primi kesilmektedir. 

Oysa, isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden, hastalık sigortası primi 
kesilmemesine rağmen, emekli olduklarında gerek kendilerine, gerekse bakmakla 
yükümlü bulundukları aile bireylerine hastalık sigortasından her türlü sağlık yardımı 
yapılmaktadır. 

Prim karşılığı olmaksızın yapılan bu yardımlar, nimet-külfet prensibine ve 
aktüeryal dengeye dayanan sosyal güvenlik ilkelerine ters düştüğü gibi, zorunlu 
sigortaya tabi çalışıp, tüm sigorta kollarına prim ödeyerek emekli olan sigortalılar 
aleyhine de bir durum yaratmaktadır. 

Bu nedenle, 24 Nisan 2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
4842 ( 09.04.2003) sayılı Kanunu'nun 33 üncü Maddesi ile isteğe bağlı sigorta prim 
oranı % 20'den, % 30'a çıkarılmış, böylece isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 
emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine gelecekte yapılacak 
sağlık giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, 2001 yılı istatistiklerine göre, halen bu sigorta koluna kayıtlı 
888.675 kişiden, düzenli prim ödeyenlerin sayısı sadece 265.842 kişidir. Daha açık 
bir ifadeyle, düzenli prim ödeyenlerin toplam sayıya oranı % 30'dur. 

İsteğe bağlı sigortalılıktan geriye dönük çıkış her zaman mümkün olduğundan, 
isteğe bağlı sigorta primlerini ödemeyen % 70'lik çoğunluğun gelecekte bu primlerini 
ödeyip ödeyemeyeceklerine ilişkin bir tahminde bulunabilmek mümkün olmamakta, 
dolayısıyla, geleceğe ilişkin aktüeryal hesaplamalar yapılmasında da güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. 

- 4 9 7 -



T.B.M.M. B:75 6.5.2003 0 : 2 

İsteğe bağlı sigortalılığa ilişkin getirilen genel düzenlemenin, prim ödemeyen 
bu çoğunluğun önemli bir bölümünü primlerini ödeme yönünde aktive edeceği; 
ödemeyenlerin de sistem dışına çıkarılarak, ileriye yönelik yapılan aktüeryal 
hesaplamaların daha sağlıklı olmasına ve bu yolla öngörülen prim tahsilatının da 
gerçekleşmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Yine, 29.03.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile getirilen 
hükme göre; 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı 
Kanunlara tabi Bağ-Kur sigortalılarından Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 
5 yıl ve daha fazla süre ile prim Ödememiş sigortalıların Kurumca yapılacak borç 
bildirimlerine rağmen ödemede bulunmamaları halinde sigortalılıkları; prim ödemesi 
bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri sürelerin tam olarak karşıladığı ayın sonu 
itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle 2003 yılı 
sonuna kadar Kurumca re'sen sona erdirilecektir. 

Prim gelirlerine dayalı Bağ-Kur sosyal güvenlik sisteminde hiç prim ödemeyen 
sigortalıların sistem üzerinde bir yük oluşturacağı, prim alacaklarının zamanında 
tahsil edilememesi halinde Kurumun aktüeryal dengesinin bozulacağı, düzenli prim 
ödeyen sigortalıların sisteme olan katılımlarının sağlanmasının yanında, Sosyal 
Güvenlik Sisteminin devamlılığı ve verimliliği açısından prim ödeme alışkanlığı 
bulunmayan sigortalıların bu kapsamdan çıkartılmasının, verilen hizmetlerin verimliliği 
açısından uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2. - Ankara Milletvekili Ersönmez. Yarbay'ın, elektrik kullanımında bölgesel tarife uy
gulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi Güler 'in cevabı (7/386) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 

GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Ersönmez-YARBAY 
ANICARA MİLLETVEKİLİ 

\ 

1. Elektrik kullanımında "BÖLGESEL TARİFE UYGULAMASI"na.ne 
zaman geçilecektir? 

2. Bakanlık olarak Bölgesel Tarife uygulamasının olumlu ve olumsuz 
etkilerinin neler olacağını düşünüyorsunuz? 

3. Olumsuz etkilerin giderilmesi için hangi önlemleri almayı 
planlıyorsunuz? 

AnsJl^ff T A B İ İ İ N A K L A R BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-7o<f A_n_Jçjiâ 
Konu : Yaz/h Soru Önergesi 

6 9 3 4 - t ; 5 MAYIS 2GÖ3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

,LGl: l^/^*^ 1348/5432 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'm tarafıma tevcih ettiği 7/386-1348 
r Z ı t ^ ^ Ö n T S İ T - B M M " '? T ü 2Wnün 99 ta Maddesi geeğf TEDAŞ 
^ Î S î yaZI" bİlgİ'er d 0 ğ r u , t u s u n d a saplandırılarak ekle 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERSÖNMEZ YARBAY' İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/386-1348 esas no'lu 

Soru 1: 
Elektrik kullanımında "BÖLGESEL TARİFE UYGULAMASI" na ne zaman geçilecektir? 

Cevap 1 : 
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacak olan 

bölgesel fiyatlandırma ile ilgili çalışmalar Bakanlığım, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Hazine 
Müsteşarlığı ve EPDK ile koordineli olarak devam etmektedir. Uygulama başlama tarihinin 
ilgili mevzuatta 1 Mart 2003 günü olacağı belirtilmesine rağmen; çalışmalar henüz 
tamamlanmadığından uygulamaya geçilmemiştir. Kesin geçiş tarihinin tespiti için EPDK ile 
görüşmeler sürdürülmektedir. 

Soru 2; 
Bakanlık olarak Bölgesel Tarife uygulamasının olumlu ve olumsuz etkilerinin neler 

olacağını düşünüyorsunuz? 

Cevap 2: 
Bölgesel Fiyatlandırma uygulamasına ilişkin varsayılan olumlu ve olumsuz etkiler, 

aşağıda açıklanmıştır. 

Olumlu etkiler: 

-Kaçak elektrik kullanmayan bölgelerdeki ithalat yapan sanayicilerin, bu güne kadar 
yaşadığı haksız rekabetin azalacağı; 

-Kayıp kaçak oranı yüksek olan illerin cezasını sanayi ve mesken abonelerinde; kaçak 
kullanmayan illere fatura edilmesi adaletsizliğinin ortadan kalkacağı; 

-Kayıp kaçağı az olan İllerdeki sanayicilerin ülkemizin kalkınmasına yönelik 
yatırımlarının teşvik edileceği; 

-Kaçak kullananların cezasını kullanmayanlardan alarak, kaçak kullanımın teşvik 
edilmesinin ortadan kalkacağı, 

Olumsuz otkllor: 

-Kaçak kullanımın çok olduğu özellikle doğu bölgelerinde oluşacak fiyat artışının, 
doğudan batıya göç edilmesini hızlandıracağı, düşünülmektedir. 

Soru 3; 
Olumsuz etkilerin giderilmesi için hangi önlemleri almayı planlıyorsunuz? 

Cevap 3: 
Olumsuz etkilerin giderilmesi için; Elektrik Piyasası Kanunu 13. Madde ( c ) şıkkında 

Tüketicilerin Desteklenmesi başlığı altındaki sübvansiyon şartlarını sağlayan sektörlere 
başlangıçta ve geçiş sürecinde yeterli sübvansiyon sağlanacaktır. 
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3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu Sağlık Ocağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/388) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYİN BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96.v. 
maddelerine göre , Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından y a z ı l ı olaral 
cevaplandırılmasını arzederim. * 

Saygılarımla 

09.04.2003 

Feridun F. BALOGLU 
Antalya Milletvekili 

1- BİNGÖL İLİ YEDİSU 'ilçesindeki sağlık ocağı şu anda tek pratisyen 
hekim ve iki hemşire kadrosu ile görev yapmaktadır. Sağlık ocağının sağlık 
merkezine dönüşmesi ve sağlık kadrosunu güçlendirmesi ne zaman mümkün olaca 

2- Acilen ihtiyaç duyulan tam donanımlı bir ambulansı ilçeye hemen 
gönderecekmisiniz? 

3- Yolları uzun zaman kapalı kalan ve ulaşım zorlukları içinde olan 
Yedisu ilçesine sağlık konusunda öncelik vermeyi düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ANKARA 

SAYI :B100TSH0170000 
K0NU:Yazılı soru önergesi 2 9.04.0 3. 5 / 9 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ:21.04.2003 tarih ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/388-1351/5437 sayılı 
yazınız. 

Antalya Milletvekili Feridun Fikret Batoğlu'nun "Bingöl Yedisu Sağlık Ocağına" 
ilişkin 7/388-1351 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Prof.Dr.RecepAKDAĞ 
BAKAN 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun "BingöJ-Yedisu 
Sağlık Ocağına İlişkin" yazılı soru önergesinin yazılı cevabıdır: 

SORU: 

1 - BİNGÖL İLİ YEDİSÜ ilçesindeki sağlık ocağı şu anda tek pratisyen hekim ve 
iki hemşire kadrosu ile görev yapmaktadır. Sağlık ocağının sağlık merkezine 
dönüşmesi ve sağlık kadrosunu güçlendirmesi ne zaman mümkün olacaktır? 

2- Acilen ihtiyaç duyulan tam donanımlı bir ambulansı ilçeye hemen 
gönderecekmisiniz? 

3- Yolları uzun zaman kapalı kalan ve ulaşım zorluklan içinde olan Yedisu 
ilçesine sağlık konusunda öncelik vermeyi düşünüyormusunuz? 

CEVAPLAR: 

25.4.2003 tarihi itibariyle Bingöl ili Yedisu İlçesi Sağlık Ocağında toplam 1 
Hekim, 3 Ebe, 1 Hizmetli ve 1 Şoför görev yapmaktadır. 

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa pratisyen 
hekim olarak atanacaklar için yapılmakta olan kur'ada, Bingöl ilinde pratisyen hekim 
ihtiyacı bulunan sağlık kurum ve kuruluşları periyodik olarak ilan edilmesine rağmen 
bu ilimizin doktor ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanamamaktadır. Yine Bakanlığımızca 
Mayıs-2003 tarihinde yapılacak olan Pratisyen Hekim kudasında Bingöl Yedisu 
Merkez Sağlık Ocağı münhal yerler arasında ilan edilecek olup, tercih eden 
bulunması halinde ataması Bakanlığımızca yapılacaktır. 

Diğer tarafdan, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre dönem 
tayinlerinde, pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinden Bingöl iline tayin 
talebinde bulunanlar arasından atama yapılarak mezkur Sağlık Ocağı'nın doktor ve 
yardımcı sağlık personeli ihtiyacı giderilmeye çalışacaktır. 

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin merkez nüfusu 1.973,. köy 
nüfusu 1.650 olmak üzere toplam 3.623 kişi yaşamakta olup, 112 Acil Sağlık Hizmet 
Birimlerinin ülke düzeyinde faaliyet göstereceği birimleri düzenleyen 16.12.1998 tarih 
ve 16295 sayılı Genelge kapsamında anılan ilçe bulunmamaktadır. 

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği 
(08.07.2001 gün ve 24456 sayılı R.G. ) hükümlerine göre acil yardım ambulans 
personelinin ( tam donanımlı ambulans) en az biri hekim olmak üzere iki sağlık 
personeli ile şoförden 

oluşması ve 24 saat sürekli hizmet vermesi gerekmektedir. Bu durumda sadece 
ambulans hizmeti vermek için en az 3 hekim 3 yardımcı sağlık personeli ve 3 şoförün 
bulunması gerekmektedir. Buna göre anılan ilçeye ambulans tahsisi yapılacak ise 
bunun hasta nakil ambulansı türünde olması uygun olacaktır. 

2003 yılında Bingöl iline 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2 
adet 2003 model Acil Yardım Ambulansı (tam donanımlı ambulans) tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, Bingöl iline gönderilen ambulans durumunu gösteren liste yazımız 
ekinde sunulmuştur. 

Kayıtlarımıza göre, Bingöl-Yedisu ilçesi Merkez Sağlık Ocağı köy tipi olarak 4 
lojmanı ile birlikte kendi binasında hizmet vermektedir. 

Yedisu Merkez Sağlık Ocağı, mevcut yapısı ve standart kadrosuyla 2381 
nüfuslu ilçe halkına sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar 
dilerim. 
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BİNGÖL İLİ AMBULANS DURUMU 

BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
İNGÖL 

İNGÖL 
BİNGÖL 
İNGöT 
İNGöT [w 

BİNGÖL 
BİNGÖL 
İNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL """"' 
BİNGÖL " 
İNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖT 
BİNGÖL _ 
BİNGÖL™ 
BİNGÖL 
BİNGÖL 

ADAKLI 
ADAKLI 
GENÇ 
GENÇ 
GENÇ 
imıoyA 
kıöı 

MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ^ 
MIRKEZ" 
MERKEZ 
İ İ R K İ Z 

MİRKEJZZ 
MİİKİF' 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
SOLHAN 
YÂYLADİRE 
YAYLADERE 
YEDÎSÜ' " 
MERKEZ^ 
MIRKİF 

SAĞ.MERK. 
SAĞ.MERK. 
MERK. S.O. 
SAĞ. MERK. 
SAĞ. MERK. 
DEV. HST. 
MER.SAĞ.OC. 
SAĞ, MERK. 
DEV. HST. 
DEV. HST. 
DOĞUM VE ÇOC.BAKIf 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. 
SAĞ.MD. ^ 
SÂĞ'MÜD. 

SAĞ.MÜD. 
SANCAK S.O. 
SA&MERK. 
MERK. S.O. 
MERK. S.O. 
tacs.o. 

• - - - — 

1989 
1991 
1991 
1989 
1998 
19"--

2002 
1989 
1998 
1997 
1998 
2000 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 

""~20~00~ 
2000 
2002 
1981 
1989 
1989 "" 
1991 
1991 

2003 
2003 

FORD 
LANDROVER 
LANDROVER 

_ J O R D 
FORD 

PEUGEOT 
FORD 
FIAT 

FORD 
FORD 

CITROEN 
LANDROVER 
LANDROVER 
LANDROVER 
LANDROVER 
LANDROVER 

PEUGİÖT 

PEUGEOT 
MERCEDES 

FORD 
_ ' FORD* 

LANDROVER 
LANDROVER 

FORD 
FORD 

12 AD 118 
12 AH 207 
12 AH 135 
12 AD 121 
12 AN 063 
12 AN 053 
12 AF 052 
12 AD 120 

12 AC 580 
12 AN 052 
12A£433m 12 A H _ 

06AYK29 
Î2AH295* 
12 AK 018 
Î2AK2İ69""' 
12 AC 429 ] 
12 AD 426 
12 AF420 
12 AD 113 
12AD1J9 

'T2ÂDÎT7" 
12 AH 206 
12 AH 205 
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4. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, genel seçimler sonrası verilen açıktan atama 
izinlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı 
(7/392) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun, Devlet Personel Dairesi Başkanlığının bağlı 
olduğu Devlet Bakanı sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 4. Kasım 2002 tarihinden 10 Nisan 2003 tarihine k^dar^her bir kamu 
kurum ve kuruluşu itibariyle verilen, 

a. memur, 
b. işçi, 
c. sözleşmeli personel (kuruluşların kendi kanunlarına ve 657 sayılı 

yasaya göre olanlar dahil), 
d. geçici işçi, 

açıktan atama izinlerinin sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE .. . . 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI S Ü R E L İ D İ R 

Sayı :B.02.0.002/ 0JoU°i ANKARA 
Konu: n 

ö^/fT/2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nm, 21.04.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/392-1360/5489 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/392-1360 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmeVAli ŞJVHİN 
Devlet: 

Başbakan YarUımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SN. Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/392-1360 ESAS NO'LU 
YAZDLI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Sora - 4 Kasım 2002 tarihinden 10 Nisan 2003 tarihine kadar, her bir kamu kurum ve kuruluşu 
itibariyle verilen, 

a-Memur, 
b-İşçi, 
c-Sözleşmeli personel (kuruluşların kendi kanunlarına ve 657 sayılı yasaya göre olanlar 

dahil), 
d-Geçici işçi, 
Açıktan atama izinlerinin sayısı ne kadardır? 

Cevap - Devlet Personel Başkanlığınca, memur ve sürekli işçiler için verilen açıktan atama izinleri 
ile sözleşmeli personel için verilen uygun görüşler, her bir kamu kurum ve kuruluşu itibariyle liste 
halinde ekte sunulmuştur. Sözleşmeli personele ilişkin bilgiler, 2002 Yılında çalışan personelin 
sözleşme sürelerinin 2003 Yılında da uzatılması mahiyetindedir. 

Geçici iş pozisyon vizelerine ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca sadece KİT'lerde 
çalışan geçici işçi pozisyonları vize edildiğinden buna ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklan için 2002 yılında toplam 628.176 (Adam/Ay) geçici iş pozisyonu 
vize edilmiştir. Aynca kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2003 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 9.10.2002 tarihli ve 2002/4809 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki Karann 4/b maddesinde, bu karar kapsamındaki kuruluşlann bir önceki yılda 
vize edilen toplam geçici işçi sayısını ve süresini (Adam/Ay) aşacak şekilde geçici işçi 
çalıştıramayacağı hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Bütçe Kanunu gereğince mahalli idarelerdeki geçici işçilerin vize işlemleri 
içişleri Bakanlığınca, bunun dışında kalan kurumlar için Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 
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04.11.2002 • 10.04.2003 Tarihleri Arasında Mahalli İdareler Dışında Kalan Kurumlara Verilen 
Açıktan Atama izinleri 

KURUMAD 
ADALET BAKANLIĞI 
ADLİ TIP KURUMU 
AİLE ARAŞTIRMA KUR. 
AKDENİZ ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANAYASA MAH.BŞK. 
ANKARA ÜNV 
ATATÜRK KÜL.DİL.TAR.YÜK.KUR. 
BAĞ KUR GENEL MÜD. 
BASIN YAYIN ENF.GN.MD. 
BAYIN.VE İSKAN BAK. 
BOĞAZİÇİ ÜNV 
Ç.VE S.G. BAKANLIĞI 
ÇEVRE BAKANLIĞI 
D.P.T. MÜSTEŞARLIĞI 
D.S.I.GN.MD. 
DANIŞTAY BŞK. 
DENİZCİLİK MÜST. 
DEVLET MET.İŞLGN.MD 
DEVLET OPERA VE BALE GN.MD. 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 
DEVLET TİYATROLARI GN.MD. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
DMO 
DUMLUPINAR ÜNV. 
EGE ÜNV. 
EMEKLİ SANDIĞI GN.MD. 
EMNİYET GN.MD. 
ENERJİ VE TABİİ K.B. 
ERCİYES ÜNV. 
GALATASARAY ÜNV. 
GAP İDARESİ BŞK. 
GAZİOSMANPAŞA ÜNV. 
GENÇ.VE SPOR GN.MD. 
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
HACETTEPE ÜNV. 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
İLLER BANKASI GN.MD. 
İSTANBUL TEKNİK ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV. 
İZMİR YÜK.TEK.ENS. 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
KADININ STAT. VE SOR.GN.MD. 
KALKINMA BANKASI 
KARAYOLLARI GN.MD. 
KIYI EMNİYETİ 
KOSGEB 
KÖY.HİZ.GN.MD. 

Memur 
6213 

106 

6 

57 

13 
7 

16 
2 

1 
5 

1 

7 

1 
4 

41 

19 
10 
1 
3 
8 

384 

107 

8 

Sürekli işçi 

1 

1 

120 

3 

Sözleşmeli 
15 

2 
4 

176 
4 

86 
2 

95 

1 
9 

346 

32 
9 

158 

6 
53 
7 

94 
8 

19 
24 

197 
2 

14 
4 
2 
3 

19 

78 
12 

65 

15 

8 
33 
4 
4 

98 

17 
18 

Genel Toplam 
6228 

106 
2 
4 

176 
4 

86 
2 
6 

95 
58 

1 
22 

353 
16 
34 

9 
159 

5 
6 

53 
7 

94 
8 
1 

19 
24 

197 
10 
14 
4 
2 
4 

23 
41 
78 
12 
19 
75 

1 
18 
8 
8 

417 
4 
4 

205 
120 

17 
29 
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04.11.2002 -10.04.2003 Tarihleri Arasında Mahalli idareler Dışında Kalan Kurumlara Verilen 
Açıktan Atama izinleri 

KURUMAD 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
MADEN TETKİK VE AR.GN.MD. 
MALİYE BAKANLIĞI 
MİLLİ EĞT.BAKANLIĞI 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
MİMAR SİNAN ÜNV. 
MUSTAFA KEMAL ÜNV. 
ODTÜ 
ONDOKUZ MAYIS ÜNV. 
ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MD. 
ÖSYM 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KUR. 
ÖZELLEŞTİRME İD.BŞK. 
PAMUKKALE ÜNV. 
PETROL İŞLERİ GN.MD. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
SAHİL GÜV.KOMUTANLIĞI 
SAKARYA ÜNV. 
SANAYİ VE TİC. BAK. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
SOS.HVEÇ.ES.K.GN.M 
SPK 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. 
T. VE K. BAKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GN.MD. 
TEDAŞ 
TOPLU KONUT İDA.BŞK. 
TURİZM BAKANLIĞI 
TÜRKTELEKOM 
TÜRKİYE İŞ KURUMU 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
VAKIFLAR GEN.MD. 
Y.O.KR.VEYR.K.GN.MD 
YARGITAY BASK. 
YÖK 
YÜKSEK SEÇİM KUR. BŞK. 

Genel Toplam 

Memur 
16 
2 
2 
5 

374 

2 

1 
2 

5 

7 

20 
1 
1 

19 

5 
4 
3 

6 
2 

7497 

Sürekli işçi 

181 

50 
1 

357 

Sözleşmeli 
191 

195 
246 
193 

1 
1 

47 
1 

150 
75 
20 

3 
6 

22 
1 
2 

72 

1 
15 

113 
32 

264 

206 

9 
46 
69 
2 

14 
55 
8 

3803 

Genel Toplam 
207 

2 
197 
251 
567 

1 
3 

47 
1 
1 

152 
75 
20 
5 
3 
6 

29 
1 
2 

92 
1 
1 
1 

15 
313 
32 

314 
6 

210 
3 
9 

46 
75 
4 

14 
55 
8 

11657 

- 5 0 8 -



T.B.M.M. B:75 6.5.2003 0 : 2 

04.11.2002 -10.04.2003 Tarihleri Arasında Mahalli İdareler için Voriion Açıktan Atama izinleri 

KURUMAD 
ADALAR BELEDİYESİ (İSTANBUL) 
ADAPAZARI ADASU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ( SAKARYA) 
ADAPAZARI BELEDİYESİ( SAKARYA) 
ALTINDAĞ BELEDİYESİ (ANKARA) 
ASKİ GEN.MÜD.f ANKARA) 
AYAŞ BELEDİYESK ANKARA) 
AYVACIK BELEDİYESK SAMSUN) 
B.KIZILCIK BELEDİYESK KAHRAMANMARAŞ) 
BABAESKİ BELEDİYESK KIRKLARELİ) 
BAĞCILAR BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
BAKIRKÖY BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
BALIKESİR BELEDİYESK BALIKESİR) 
BANDIRMA BELEDİYESK BALIKESİR) 
BATMAN BELEDİYESK BATMAN) 
BAZLAMBAÇ BELEDİYESİ( YOZGAT) 
BEKİRPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ)( KOCAELİ) 
BEYOĞLU BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
BİRECİK BELEDİYESK ŞANLIURFA) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESK ANKARA) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESK ANTALYA) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESK İZMİR) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESK KONYA) 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(İSTANBUL) 
CELALlYE_KAMİLOBA BELEDİYESK İSTANBUL) 
CİMİTEKKE BELEDİYESİ (TOKAT) 
ÇANAKKALE BELEDİYESK ÇANAKKALE) 
ÇANKAYA BELEDİYESİ (BYŞ)(ANKARA) 
ÇANKIRI BELEDİYESK ÇANKIRI) 
ÇAVUŞKÖY BELEDİYESİ (ANTALYA) 
ÇAYHAN BELEDİYESK KONYA) 
ÇAYIROVA BELEDİYESK KOCAELİ) 
ÇEKEREK BELEDİYESK YOZGAT) 
ÇERKEZKÖY BELEDİYESK TEKİRDAĞ) 
ÇİĞLİ BELEDİYESİ (BYŞ)( İZMİR) 
ÇINARCIK BELEDİYESK YALOVA) 
ÇİVRİL BELEDİYESK DENİZLİ) 
ÇORLU BELEDİYESİ (TEKİRDAĞ) 
DAVULTEPE BELEDİYESK MERSİN) 
DENİZCİLER BELEDİYESK HATAY) 
DERECİNE BELEDİYESİ (AFYON) 
EGO GEN.MÜD.( ANKARA) 
ELBEYLİ BELEDİYESK KİLİS) 
ELLEK BELEDİYESK OSMANİYE) 
EMİNÖNÜ BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
ESENCE BELEDİYESK KAHRAMANMARAŞ) 
ESENLER BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
ESENPINAR BELEDİYESK MERSİN) 
FATİH BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
FATSA BELEDİYESK ORDU) 

MEMUR 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

SÜREKLİ 

İŞÇİ 

1 

Genel Toplam 

3 

5 
2 
2 

2 

4 

3 
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04.11.2002 • 10.04.2003 Tarihleri Arasında Mahalli idareler için Verilen Açıktan Atama izinleri 

KURUMAD 
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
GEBZE BELEDİYESK KOCAELİ) 
GÖBEL BELEDİYESİ (BALIKESİR) 
GÖLCÜK BELEDİYESK KOCAELİ) 
GÜMÜSGÖZE BELEDİYESİ (HATAY) 
GÜMÜŞOVA BELEDİYESK DÜZCE) 
GÜNEY BELEDİYESK DENİZLİ) 
GÜNGÖREN BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ( İSTANBUL) 
İL ÖZEL İDARESİ (MALATYA) 
İL ÖZEL İDARESK DENİZLİ) 
İL ÖZEL İDARESK GAZİANTEP) 
İL ÖZEL İDARESK KAHRAMANMARAŞ) 
İL ÖZEL İDARESK KONYA) 
İL ÖZEL İDARESK SİNOP) 
İL ÖZEL İDARESK TOKAT) 
İL ÖZEL İDARESK TUNCELİ) 
İL ÖZEL İDARESK YOZGAT) 
İNEBOLU İŞLETMESK KASTAMONU) 
ISU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.( KOCAELİ) 
KADIKÖY BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
KAMAN BELEDİYESK KIRŞEHİR) 
KARACADAĞ BELEDİYESK KONYA) 
KARASU BELEDİYESİ (AYDIN) 
KAYKAZDERE BELEDİYESK YALOVA) 
KEÇİÖREN BELEDİYESİ (BYŞ)( ANKARA) 
KONAK BELEDİYESİ (DENİZLİ) 
KORUCUK BELEDİYESK DENİZLİ) 
LÜLEBURGAZ BELEDİYESK KIRKLARELİ) 
MADEN MELEDİYESİ (ELAZIĞ) 
MAHMUDİYE BELEDİYESİ(ESKİŞEHİR) 
MALKARA BELEDİYESK TEKİRDAĞ) 
MAMAK BELEDİYESİ (BYŞ)( ANKARA) 
MECİTÖZÜ BELEDİYESK ÇORUM) 
MENEMEN BELEDİYESİ (İZMİR) 
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESK MERSİN) 
NİLÜFER BELEDİYESİ (BYŞ) (BURSA) 
ORTAKÖY BELEDİYESK İSTANBUL) 
OSMANGAZİ BELEDİYESİ (BYŞ)( BURSA) 
ÖZKONAK BELEDİYESK NEVŞEHİR) 
ÖZLÜ BELEDİYESK ÇANKIRI) 
SARIYER BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
SİİRT BELEDİYESK SİİRT) 
SİNCAN BELEDİYESİ (BYŞ)( ANKARA) 
SULTANBEYLİ BELEDİYESK İSTANBUL) 
ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYESK İSPARTA) 
ŞİŞLİ BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
TAVŞANLI BELEDİYESK KÜTAHYA) 
TEKKEKÖY BELEDİYESK SAMSUN) 

MEMUR 

3 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

SÜREKLİ 

"ŞÇl Genel Toplam 
3 

1 

5 
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04.11.2002 -10.04.2003 Tarihleri Arasında Mahalli İdareler için Verilen Açıktan Atama İzinleri 

KURUMAD 
TİRE BELEDİYESİ (İZMİR) 
TORTUM BELEDİYESK ERZURUM) 
TRABZON BELEDİYESK TRABZON) 
TUNCELİ BELEDİYESK TUNCELİ) 
TURGUTLU BELEDİYESK MANİSA) 
TURHAL BELEDİYESKTOKAT) 
TUZYAKA BELEDİYESK KONYA) 
UŞAK BELEDİYESK UŞAK) 
ÜMRANİYE BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
YAKUTİYE BELEDİYESİ (BYŞ)( ERZURUM) 
YENİCE BELEDİYESİ (MERSİN) 
YENİDOĞAN BELEDİYESK İSTANBUL) 
YENİMAHALLE BELEDİYESİ (BYŞ)( ANKARA) 
YENİŞEHİR BELEDİYESİ (BYŞ)( ERZURUM) 
YERKÖY BELEDİYESK YOZGAT) 
YEŞİLDAĞ BELEDİYESK KONYA) 
YOMRA BELEDİYESİ (TRABZON) 
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ (BYŞ)( İSTANBUL) 
ZONGULDAK BELEDİYESK ZONGULDAK) 

Gonol Toplam 

MEMUR 

1 
1 
1 

3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

116 

SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 

1 

1 

1 
1 

34 

SÜREKLİ 

İŞÇİ 

1 

Genel Toplam 

1 

3 

2 

2 

151 
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4/11/2002-10/4/2003 TARİHLERİ ARASINDAKİ GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYON 
VİZELERİ 

Sıra 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Kuruluş Adı 

BURSA GAZ 

ESKİŞEHİR GAZ 

ÇAYKUR 

PTT 

SEKA 

ŞEKER FABRİKALARI 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLT. 

TEKEL 

TÜGSAŞ (GENEL MÜDÜRLÜK) 

KÜTAHYA GÜBRE 

SAMSUN GÜBRE 

GEMLİK GÜBRE 

DİTAŞ 

TURBAN 

TCDD 

TOPRAK MAHSULLERİ 

MKE 

ZİRAİ DONATIM A.Ş. 

TÜRKİYE PETROLLERİ 

TIGEM 

ET BALIK ÜRÜNLERİ 

TEDAŞ 

TÜVAŞAŞ 

TÜLOMSAŞ 

TÜDEMSAŞ 

BAŞKENT ELEKTRİK 

TOPLAM 

Kişi Sayısı 

1 

20 

11000 

56 

157 

8904 

7492 

13 

7 

2 

8 

203 

26 

92 

25 

206 

322 

61 

115 

2228 

278 

430 

446 

10 

32.102 

Adam/Ay 

11 

220 

55000 

616 

1727 

97944 

1329 

38790 

143 

77 

22 

88 

2233 

78 

22088 

1012 

275 

2266 

3542 

671 

1265 

4690 

3058 

4730 

4906 

110 

246.891 
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5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay 'm, müşterek kararname ile yapılan atamalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/400) 

TÜRKİyEBÜyOKMİLLETMECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılanmla arz 
ederim. 10.04.2003 

58'inci Hükümet göreve başladıktan bu güne kadar, Başbakanlık, Bakanlıklar ile 
bunlara bağlı kuruluşların kadrolarına müşterek kararla yapılan atamalara ilişkin; 

1-Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilen 463 adet atama/alma kararnamesinin ait 
olduğu görevlilerin isimleri nedir? 

2-lade edilen 101 adet karar tasansı hangi kişilere ve görevlere aittir? 

3-Bu dönemde onaylanan kararla atanan 242 kişi kimlerdir? Hangi görevden hangi 
göreve getirilmişlerdir? 

4-Bu dönemde onaylanan kararlarla alt göreve atanan 209 kişinin isimleri nedir? 

- 5 1 3 -
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI SÜRELİDİR 

Sayı :B.02.0.002/2$o>£- ANKARA 
Konu; J 

Ctf./£/2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 21.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/400-1374/5546 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 22.04.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-121-3/1761 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 29.04.2003 tarih ve B.02.0.PPG.10-330/1029 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat ÇAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği, 7/400-1374 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte 
sunulmuştur. ' 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

-LJ& 
Mehmet Alil ŞAHİN 

Devlet Baltanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler Gene l Müdür lüğü 

2 9 NİSAN 2003 
Sayı : B.02.0.PPG. 10-330/ /O 2.9 

Konu : 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 24.04.2003 gün ve B.02.0.002/2497 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/400-1374 
esas nolu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgiler ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Fikret Nesip ÜCCAN 
Müsteşar 

58. Hükümetin göreve başlamasından sonra, Başbakanlık, Bakanlıklar ile bunlara 
bağlı kuruluşların kadrolarına müşterek kararla yapılan atamalara ilişkin; 

1) Cumhurbaşkanlığı makamına sunulan 463 adet atama-alma karar tasarısına 
ilişkin bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. (Bazı kararlar birden fazla kişiye 
aittir) 

2) Cumhurbaşkanlığından iade edilen 101 adet karar tasarısına dair bilgiler atama 
işlemi sonuçlanmadığından hizmete özel bilgilerdir. 

3) Cumhurbaşkanlığınca onaylanan 242 kişiye ait (atama) bilgileri atamayı takip 
eden günkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

4) Cumhurbaşkanlığınca onaylanan 209 kişiye ait (alt göreve atanmak üzere 
görevden alınanlara) bilgiler atamayı takip eden günkü Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
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6. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in, SSK'da sözleşmeli olarak çalışan doktorların öz
lük haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ-
lu 'nun cevabı (7/402) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
izmir Milletvekili 

İzmir ilimizde, SSK Hastanelerinde sözleşmeli personel olarak 
çalışan doktorlarımız, maddi olarak günümüz koşullarında yaşamlarını 
sürdürmekte zorlanıyorlar. Ayrıca kendilerini, mesleklerinde geliştirmeleri 
ve de özlük hakları da kadrolu personele göre oldukça kötüdür. 

Söz konusu sözleşmeli personeli kadroya almayı gerektiren bir 
yasal düzenleme düşünüyor musunuz? Bu mümkün değilse, özlük 
haklarını ve de ekonomik durumlarını iyileştirecek ek düzenlemeler 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, P lan lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

^S&CYI : B.13.APK.0.12.00.00/JİO-r£.2.1 0 5 M A Y I S 2003 
K O N U : Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: 21.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1376/5548 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK' ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/402-1376 Esas No'tu yazılı soru önergesi Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı 'nca incelenmiş olup, adıgeçen Kurumun konuya ilişkin 
verdiği bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 'nın kurulması ve Bazı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı lması Hakkındaki 616 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 04.10.2000 tarih, 24190 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak, Anayasa Mahkemesi 'n in 10.11.2000 tarih, 
24226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31.10.2000 tar ih, E.2000/38 sayılı 
kararıyla; "616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptaline ve iptal hükmünün 
kararın Resmi Gazete 'de uygulanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe 
girmesine hükmolunmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı lması Hakkındaki Kanun Tasarısı 
TBMM'de komisyonlarda görüşme aşamasındadır. 

Bu nedenle, şu aşamada sözleşmeli personelin kadroya geçiri lmeleri mümkün 
olmamaktadır . 

Ayrıca, sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları ile ödenecek ücretler 
Maliye Bakanlığı 'nca bel ir lenmekte olup, aynı unvanda kadrolu emsal personele 
ödenen ücrete eşit ücret ödenmesi hususunda Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli 
işlemler başlatı lmış ve çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz eder im. 

" ^<tfı/^"B5£şj=SGr6ĞLU 
B a k a n 
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7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı 'nın, Antalya 'da kaldırılan bazı TEDAŞ tahsilat vez
nelerinin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi Güler 'in cevabı (7/405) 

11.04.2003 _ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı tarafından Anayasa'nın 98 inci, TBMM 
içtüzüğünün 96 ve 99 uncu maddelerine göre yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
İrz ederim. 

ANTALYA İli ELMALI ilçesi AKÇAY Beldesinde yaşayan vatandaşlarımızın 
TEDAŞ'ın tahsilat veznesinin kaldırılması ile ilgili şikayetleri olduğu duyumunu alıyoruz. 
Etrafındaki köylerle birlikte yaklaşık 30.000 nüfusa ve 10.000 aboneye hitap eden AKÇAY 
kasabamızın ejpkfrik ücretlerini yatırmak için 30-40 km. uzaklıkta olan ELMALI ilçesine 
gitmesi hem ekonomi, hem zaman açısından israf olmaktadır. 

Bunu önlemek için AKÇAY ve ANTALYA'mn diğer beldelerininde tahsilat 
veznelerini vatandaşımızın mağduriyetini önlemek için yeniden açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B. 15.0.APK. 0.23-300- ^c?~3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi C & MAYİS Z~n3 

6 9 1 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığfnın 21.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/405-13888/5563 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın tarafıma tevcih ettiği 7/405-1388 esas 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

516-
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/405-1388) 
Soru 1 : 

Antalya ili Elmalı İlçesi Akçay Beldesinde yaşayan vatandaşlarımızın TEDAŞ'ın 
tahsilat veznesinin kaldırılması ile ilgili şikayetleri olduğu duyumunu alıyoruz. Etrafındaki 
köylerle birlikte yaklaşık 30.000 nüfusa ve 10.000 aboneye hitap eden Akçay kasabamızın 
elektrik ücretlerini yatırmak için 30-40 km. uzaklıkta olan Elmalı ilçesine gitmesi hem 
ekonomi hem zaman açısından israf olmaktadır. 

Bunu önlemek için Akçay ve Antalya'nın diğer beldelerinde tahsilat veznelerini 
vatandaşımızın mağduriyetini önlemek için yeniden açmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1 : 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Elmalı İşletme Başmühendisliği Akçay 
kasabasında bilgisayar ortamında ABYS programı ile ON-LİNE olarak çalışmakta olan 
tahsilat veznemiz mevcut olup, fatura tahsilat günlerinde Elmalı İşletmesinden bir 
personelimiz tahsilat yapmak üzere Akçay beldesinde görevlendirilmektedir. 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Başbakanlıkta çalışan per- "fa. ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin jvabı (7/411) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Mustafa GAZALCI 
Denizli Milletvekili 

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nden sonra: 

1. 57. Hükümet döneminde Başbakanlıkta kaç personel çalışıyordu? 

2. 58. Hükümet döneminde Başbakanlıkta kaç personel çalışmıştır? Bu personelden 
kaç kişi görevinden ayrılmıştır? Kaç personel göreve başlamıştır? 

3. 59. Hükümet döneminde Başbakanlıkta kaç personel çalışmaktadır? Başbakanlık 
personelinden kaç kişi görevden ayrılmıştır? Kaç personel^göreve başlamıştır? 

4. 59. Hükümet döneminde Başbakanlıkta çalışan personelin kadroları, kamuda 
çalışma süreleri ve öğrenim durumları nedir? 
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T.c. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002//2.6.3'Z_ 
Konu : 

SÜRELİDİR 

ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 21.04.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/411-1407-5637 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 22.04.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-122-3/1762 
sayılı yazısı. 

c) Başbakanlığın 30.04.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.11.106/6856 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/411-1407 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.PPG.0.11JOĞ / 6 S 5 6 

Konu: 

g'ft NİSAN 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

ÎLGt: 24/4/2003 tarih ve B.02.0.002/2498 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı'nm T.B.M.M. Başkanlığına intikal eden 7/411-
1407 esas no'Iu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arzederim. 

< ^ -N 

Ahmet ŞİRİN 
Müsteşar Yardımcısı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SN.MUSTAFA GAZALCI TARAFINDAN T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 7/411 
1407 SAYILI YAZILI SÖZLÜ SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP. 

1- 57. HÜKÜMET DÖNEMİNDE BAŞBAKANLIKTA TOPLAM 2223 PERSONEL ÇALIŞIYORDU. 

2- 58. HÜKÜMET DÖNEMİNDE BAŞBAKANLKTA 2g92 PERSONEL ÇALIŞMIŞTIR. 

BUNLARDAN: 

AÇIKTAN 

NAKLEN 

(4J046/22 ÖZELLEŞTİRME SEBEBİYLE 

''SEÇİM DÖNÜŞÜ 

TOPLAM 

CESİTLt SEBEPLERLE: 
GEREKÇE 

KURUMLARINA İADE (GEÇİCİ PERSONEL) 

EMEKLİ 

NAKLEN 

İSTİFA 

ÖLÜM 

T O P L A M 

38 

18 

# 6 

'>3 OLMAK ÜZERE 

85 PERSONEL ATANMIŞTIR. 

: DEVLET BAKANLIKLARININ SAYISININ AZALTILMASI 
NEDENİYLE HİZMETİNE İHTİYAÇ KALMAYIP, 
285 

19 

20 

5 

2 

331 PERSONEL GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞLARDIR. 

3- 59. HÜKÜMET DÖNEMİNDE BAŞBAKANLDCTA TOPLAM 2544 PERSONEL ÇALIŞMAKTADIR. 

BUNLARDAN: 
AÇIKTAN 

NAKLEN 

4046/22 ÖZELLEŞTİRME SEBEBİYLE 

TOPLAM 

ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE: 

EMEKLİ 

NAKLEN 

İSTİFA 

T O P L A M 

6 

5 

1 

12 PERSONEL ATANMIŞTIR. 

40 

5 

3 

48 PERSONEL GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞLARDIR. 

4- HALEN BAŞBAKANLIKTA; 

KADROLU 

SÖZLEŞMELİ 

GEÇİCİ 

TOPLAM 

1645 

470 

429 

2544 PERSONEL ÇALIŞMAKTADIR. 

- KAMUDAKİ HİZMET SÜRELERİ 

- ÖĞRENİM DURUMLARI 

: 1 İLA 40 YIL ARASINDADIR. 

: İLKOKUL VE YÜKSEKOKUL ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 
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9. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak 'in, granit taşı üretiminin artırılmasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler 'in cevabı (7/421) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Enerji Bakanımız Sayın Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

İzmir KOZAK Yaylasında bulunan dünyanın en sert taşı olan 
Granit; Soğuk ve dondan etkilemez ve patlamaz. Feldspat, Silis, kuvars 
ve mikadan oluşan, sertliği 9 olarak bilinen bir madenimizdir. Bu ise 
şehirlerimiz için altın değerinde bir yatırımdır. 5 asırlık taş dünyası içinde 
geniş rezervleri olan ve bu konuda 60 yıllık bir deneyime sahip ülkemizin 
yıllık ihracat kapasitesi 20 milyon dolardır. Avrupa'nın en ünlü 
meydanlarıyla caddelerini süsleyen taşların ülkemizde bürokratik 
engeller yüzünden üretilmesi ve pazarlamak amacı ile sevkiyatı oldukça 
güçlükle yapılmaktadır. Bu nedenle; 

1. Üretimi kolaylaştırmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlayarak, üretim kapasitesini artırmayı düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu girişimler nelerdir? 

2. Kullanıldığı alanlarda • sökülüp tekrar kullanılma özelliği 
olmasından dolayı, (özellikle belediyelerimiz başta olmak üzere) 
kamu kurum ve kuruluşlardaki bakım-onarım çalışmalarında 
kullanılması için ilgili kurumlarımıza önerecek misiniz? 

T.c. «L/T 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300— ' ^ J " 
Konu : Yazılı Soru Önergesi _ f 5 M A Y İ S Z003 

6 9 ^ 5 " ": 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 28.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/421-
1440/5746 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/421-
1440 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99"ncü Maddesi gereği 
Maden İşleri Genel MüdüıiUğU'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

- 5 2 0 -



T.B.M.M. B:75 6.5.2003 C\: 2 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MUHARREM TOPRAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/421-1440 esas no'lu) 
İzmir KOZAK Yaylasında bulunan dünyanın en sert taşı olan Granit; soğuk ve 

dondan etkilenmez ve patlamaz Feldispat, Silis, Kuvars ve mikadan oluşan, sertliği 
9 olarak bilinen bir madenimizdir. Bu ise şehirlerimiz için altın değerinde bir yatırımdır. 
5 asırlık taş dünyası içinde geniş rezervleri olan ve bu konuda 60 yıllık bir deneyime sahip 
Ülkemizin yıllık ihracat kapasitesi 20 milyon dolardır. Avrupa'nın en ünlü meydanlarıyla 
caddelerini süsleyen taşların ülkemizde bürokratik engeller yüzünden üretilmesi ve 
pazarlamak amacı ile sevkiyatı oldukça güçlükle yapılmaktadır. Bu nedenle; 

SORU 1 : 
Üretimi kolaylaştırmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak, üretim 

kapasitesini artırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu girişimler nelerdir? 
CEVAP 1 : 

Hükümetimizin ACİL EYLEM PLANI'nda yer alan hususlar çerçevesinde 
Bakanlığımca, Ülkemizin kalkınmasında madenciliğin ekonomimiz içindeki gerçek yerini 
alması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu anlayış içerisinde madenciliğimizin 
ekonomimiz içindeki etkinliğini artırmak, madencimize daha iyi hizmet verebilmek için 
gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 3213 sayılı Maden Kanunu ve Diğer Kanunların Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalar TBMM'nde 
sürdürülmektedir. Bu kanunla Maden Kanunu'na tabi maddelerin kapsamı genişletilecek, 
Türkiye'deki madencilik faaliyetleri önündeki hukuki engellerin giderilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılarak ruhsat güvencesi getirilecek ve madencilik faaliyetlerinin 
desteklenmesi sağlanacaktır. 
Bu Yasa ile sektöre getirilecek yenilikler: 

• Sektörde yatırım için gerekli olan ruhsat güvencesi sağlanması, 
• Taşocakları nizamnamesindeki maddelerin Kanun kapsamına alınması, 
• Madencilik yatırım ve faaliyetleri için yatırımcıya teşvik sağlanması, 
• Atıl bekleyen büyük ruhsat alanlarının madencilik faaliyetlerine kazandırılması, 
• İhracatın artırılması, 
• Madencilik yatırımları için bürokratik işlemlerin azaltılması, 
• Tartışılmayacak bir Kanun hazırlanması hedeflenmiştir. 

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre iptal edilmiş ya da hukuku sona ermiş 
sahaların madencilik faaliyetlerine kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Madencilikte ana hedefimiz ülkemizi hammadde üretip satan bir kaynak ülke 
olmaktan çıkarıp, sanayii ile entegre olmuş, dünya pazarlarında katma değeri yüksek, uç 
ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir. Bunun için başta bor, soda, krom, 
mermer, demir gibi madenlerin üretimleri ile bunları uç ürünlere dönüştüren sanayi 
sektörü bir bütün olarak düşünülmekte ve planlamaların buna göre yapılması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemeler sonrası Granit'inde 
üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili mevcut ortam daha da iyileştirilecektir. 
SORU 2 : 

Kullanıldığı alanlarda sökülüp tekrar kullanılma özelliği olmasından dolayı 
(özellikle Belediyelerimiz başta olmak üzere) kamu kurum ve kuruluşlardaki bakım-onarım 
çalışmalarında kullanılması için ilgili kurumlarımıza önerecek misiniz? 
CEVAP 2 : 

Bakanlığımın önde gelen madencilik ile ilgili politikası, ülke kalkınmamız için 
öncelikle kendi kaynaklarımızın kullanılması gerekliliğinin tartışılmaz bir gerçek olduğu 
bilinciyle hareket etmektir. Granit'de bu kapsamda düşünülmektedir. 
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10. - Samsun Milletvekili Haluk Koç 'un, TRT Genel Müdürü adaylarının seçimine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/463) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

rof. Dr. Haluk KOÇ 
Samsun Milletvekili 

HP Grup Başkanvekili 

1. RTÜK tarafından TRT Genel Müdürünün belirlenmesi için yapılan seçimlerin ilk üç 
turunda yeterli oy alamayan üyelerin seçilmelerini sağlamak için* Başbakan ve bazı 
bakanların, oylamalara verilen arada, RTÜK üyelerini telefonla arayarak baskı 
yaptıklarına ilişkin, basında yer alan haberler doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise bu şartlarda seçilmiş bir Genel Müdürün, Türkiye Radyo Televizyon 
Kanunu'nda, TRT'nin tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu ve tek yönlü, 
taraf tutan yayın yapmamak, bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya 
düşüncesinin menfaatlerine alet olmamak şeklinde ifade edilen yayın ilkelerini, hayata 
geçirebileceğine inanıyor musunuz? 

3. RTÜK tarafından TRT Genel Müdürünün belirlenmesi için yapılan seçimde, TRT 
Genel Müdürü adayı olarak belirlenen üç kişiden biri olan Mehmet Nuri Şahin, 
Türkiye Radyo Televizyon Kanunu'nun 13. maddesinde TRT Genel Müdürü 
olacaklar için aranan son üç yıl içerisinde herhangi bir partinin kayıtlı üyesi olmama 
şartını taşımakta mıdır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/Oi'/tOl3 ©&/O.S/2003 

KONU : 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 01.05.2003 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-134/1923 sayılı yazısı ve eki. 

Samsun Milletvekili Sn. Haluk KOÇ tarafından Sn. Başbakana tevcih edilen, Sn. 
Başbakanın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip 
ettikleri 7/463-1529 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından alınan 05.05.2003 tarih ve 
A.01.1.RTÜ.0.02.01.00/3778 sayılı cevabi yazı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

fhöf. Dr. Beşlr ATALAY " 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Personel Dairesi Başkanlığı 

SAYI :A.01.1.RTÜ.0.02.01.00/ ( J 0 0 3 7 7 8 
KONU: 0 5 MAYIS 200a 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Prof. Dr. Bcşir ATALAY) 

İLGİ: 01/05/2003 tarih ve B.02.0.005/031/0999 sayılı yazınız 

İlgi yazınıza konu, Samsun Milletvekili CHP Gaip Başkanvekili Prof. Dr. Haluk 
KOÇ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, TRT Genel 
Müdürünün belirlenmesi ile ilgili soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1) Üst Kurulumuz tarafından TRT Genel Müdürünün belirlenmesi için yapılan 
seçimlerin ilk üç turunda yeterli oy alamayan üyelerin seçilmelerini sağlamak için, 
Başbakan ve bazı bakanlann, oylamalara verilen arada, RTÜK üyelerini telefonla arayarak 
baskı yaptıklarına ilişkin, basmda yer aldığı bildirilen haberler doğru değildir. 

2) Kurulumuz tarafından TRT Genel Müdürünün belirlenmesi için yapılan seçimde. 
TRT Genel Müdürü adayı olarak belirlenen üç kişiden biri olan Mehmet Nuri ŞAHİN'in 
Büyük Birlik Partisi üyesi olduğu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yapılan tespit üzerine gerekli işlemler sürdürülmektedir. Sonuç ayrıca duyurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

?atih KARACA 
tadyo ve'Televizyon 

Üst Kurulu Başkanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

NDEMI 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI : 1 

75 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 5 . 2003 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 

m ı 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
eg^aaaMa _ 

8 
lasıasın îteesenög ıT§süûa§îiiıls@ 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür, 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 İnci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

(10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
6.5.2003 Sah 
Saat: 10.00 
7.5.2003 Çarşamba 
Saat: 11.30 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
6.5.2003 Sah 
Saat: 14.00 
7.5.2003 Çarşamba 
Saat: 10.30 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
7.5.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 
8.5.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
75 İNCİ BİRLEŞİM 6 . 5 . 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/83), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞMEYE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık .kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 41 Milletvekilinin, tarım sektörünün 
sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

10. - İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ve 83 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün 
yeterince gelişmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve, 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 33 Milletvekilinin, denizcilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve. 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

13. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(1) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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14. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

15. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

16. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

17. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

18. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

19. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

20. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

22. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

23. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

25. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 
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26. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

27. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

29. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

30. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

32. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. - Zonguldak, Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

34. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

37. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 
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38. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükiîmct 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

39. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

40. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

43. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

44. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

45. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmcn ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 66 Milletvekilinin, kamu yönetimindeki 
atamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

47. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

48. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 

50. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilemcmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

51. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

52. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

53. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekilinin, orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

55. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumuna 
katılanlara ve Türk Gecesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/146) (2) 

2. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Azerbaycan'da saldırıya uğrayan iki Türk 
üniversite öğrencisine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) (2) 

3. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, ihale ilanlarının yerel basında yayımlanmasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (1) 

4. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki Kültür Merkezi Projelerine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (1) 

5. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, AKP Genel Başkanı hakkında verilen beraat 
kararının Hazine avukatlarınca temyiz edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/161) (1) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, fıstık çamı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Tuncay Erccnk'in, zorunlu tasarruf nemalarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) (1) 

8. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da yapılan kalıcı konutların yer 
tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (1) 

9. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım-onarım 
ücretine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (1) 

10. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, BDDK ile Çukurova Grubu arasında yapılan 
protokole ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) (1) 

11. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Millî Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen 
milletvekili lojmanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (1) 

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çukurova Grubunun borcuna uygulanan ödeme 
planına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/180) (1) 

13. - Antalya Milletvekili Tuncay Erccnk'in, esnafın kredi faizi borcunun silinip 
silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) (1) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, zirai ilaç analiz ücretlerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) (1) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/185) (1) 

16. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, BAG-KUR'lu ve sosyal güvencesi olmayan 
özürlü çocukların eğitim sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/186)(1) 

17. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, yapı denetim şirketlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (1) 

18. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, belediyelerdeki imarla ilgili teknik personele 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (1) 

19. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Karayolları Trafik Yönetmeliğine bir and metni 
eklenip eklenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (1) 

20. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, muhtarlar ile köy ihtiyar heyeti üyelerinin özlük 
haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) (1) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki güvenlik 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, satılan İzmir-Gaziemir sosyal konutlarının 
tapularının ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

23. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın yapımı süren Karaçal Barajına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

24. - Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

25. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Şakirpaşa Havalimanının ikinci pist ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

26. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, taksilerin zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

27. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana İlindeki göç almadan kaynaklanan sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/200) 

28. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, İSDEMİR'in ERDEMİR'e devrine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/202) 

29. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, taksici cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/203) 

30. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, ülkemizin rüzgâr enerjisi potansiyeline ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

31. - Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, özelleştirme kapsamındaki Van Sümerbank 
Kundura Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/206) 

32. - Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Muradiye İl Özel İdaresi sosyal konutlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

33. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, fotoğrafını okullara astıracağı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) 

34. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezinin kadro sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

35. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, AKP Genel Başkanının bir danışmanının BM Genel 
Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ile yaptığı iddia edilen görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/210) 

36. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üst yönetim kadrolarına atamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/211) 

37. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, TÜFE'dcki artışların SSK 
emeklilerinin maaşlarına yansıtılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/212) 

38. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, bitki ıslahına yönelik yasal düzenlemeler yapılıp 
yapılmayacağına ve sertifikalı tohum kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

39. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, sürücü adaylarının trafik sınavı yerlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

40. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde demirli bulunan 
tehlikeli madde yüklü bir yabancı gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

41. - Batman Milletvekili M. Nezir Nasıroğlu'nun, Batman'daki bazı karayolu yapım 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

42. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin 
kamuda işe yerleştirilmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminalinin 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

44. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Ergene Nehrindeki kirlilik ve taşkından 
kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

45. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Çat Barajı ve Tüneli 
Projesindeki sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

46. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Arguvan Yoncalı Barajı 
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 

47. - İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylıgiPin, çocuk bakıcısı sağlayan danışman 
firmaların hukuki dayanağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

48. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden 
çocuklarını TRT'de işe yerleştiren olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/227) 

49. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, bir gazetede yer alan AKP Genel 
Başkanının Saddam Hüseyin ile ilgili bir ifadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

50. - Yalova Milletvekili Muharrem İncc'nin, MGK ve TBMM Genel Kurul kapalı 
oturumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmediğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/229) 

51. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığında Alcvilerc 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

52. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçck'in, ibadethanelerle ilgili bir kararnamede 
ccmcvlcrine yer verilmeyişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

53. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Marmaris-Datça Karayolu yapımına ayrılan 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

54. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Fcthiye-Dalaman Karayolu ve Göcck Tüneli 
yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) 

55. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görevine son verilen Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulları üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

56. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Hollanda'dan gönderilen Patriot rampalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) 

57. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Kırklareli'ndeki orman 
köylülerinin sorunlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

58. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Erganililerin Ziraat Bankası Maden 
Şubesindeki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

59. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, bitkisel yağ üretimine ve ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

60. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, olası İrak Savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

61. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, gübre ve mazot fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

62. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa 
ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

63. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

64. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

65. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, çiftçilerin kredi borçlarına af çıkarılıp 
çıkarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/244) 

66. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesi 
nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) . 

67. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

68. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 
basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

69. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya-Elmalı Çayboğazı Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 
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7 - SOZLU SORULAR 

70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ve sulama 
kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/251) 

71. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 

72. - Ankara Milletvekili Yakup Kcpcnek'in, olası İrak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253) 

73. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, olası Irak savaşı nedeniyle çiçek aşısı 
önlemi alınıp alınmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 

74. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

75. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ccylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

76. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Adliye Sarayı inşaatının 
başlatılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

77. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel İrak harekatında Türkiye'nin 
uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) 

78. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

79. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp 
uygulanmaya-cağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

82. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

83. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

84. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sağlık sektöründe uygulanan KDV oranına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

85. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, özürlülerin Sağlık Kurulu Raporu 
sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

86. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

87. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

88. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

89. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

90. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

91. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

92. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

93. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepc'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 
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94. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

95. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

96. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

97. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

99. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

100.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

101.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

102. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

103. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

104. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

105.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

106. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

107.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

108.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 

109.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

110.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

111.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

112.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

113.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

114. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

115.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

116. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

117. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 
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118. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

119.-Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/306) 

120.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, şekerpancarı üretim politikasına ilişkin 
Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

121.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

122. -Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

123. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

124.- Mersin Milletvekili Hüseyin Ozcan'ın, ülkemizdeki ABD askerî varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) 

125.- Mersin Milletvekili Hüseyin Ozcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

126. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

127.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, İrak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

128.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

129.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

130.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

131. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

132. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

133.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

134. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

135. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık 
burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

136.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

137.- Mersin Milletvekili Hüseyin Ozcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

138. - Mersin Milletvekili Hüseyin Ozcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

140. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

141. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 
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142.- İzmir Milletvekili Vezir Akdcmir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

143. - İzmir Milletvekili Vezir Akdcmir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

144.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

145.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

146.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

147. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

148.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

149.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

150.-Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/34.1) 

151.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

152. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

153. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

154.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

155.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

156.-Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

157.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

158.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

159.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

164.-Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 
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165. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

166. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

167. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askeri 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

168. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

169. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

170. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

171. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

172. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

173. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

174. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve. İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

175. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

176. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

177. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

178. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

179. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

180.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun kullanımına ve öğrenci burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

181. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

182. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

183. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

184. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

185. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

186. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 
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187. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

188. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

189. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

190. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

191. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

196. - Niğde* Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

197. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

198. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

199. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

200. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğdc-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

201. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

202. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

203. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

204. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

205. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotcrınal ısıtma sistemine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) 

206. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotcrınal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

207. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) 
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208. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

209. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

210. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

211. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

212. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

213. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

214. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

215. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

216. - İğdır Milletvekili Yücel. Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

217. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

218. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

219. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 

220. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Maden Kanununda değişiklik öngören Kanun 
Tasarısına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) 

221. - Antalya Milletvekili Atilla Emck'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülcr'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

223. - Mersin Milletvekili Hüseyin Gülcr'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

224. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamhyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

225. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

226. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

227. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

228. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

229. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

230. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

231. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 
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232. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet 
Arşivi Daire Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

233. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

236. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askeri üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. X - İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/534) (S. Sayısı: 73 ve 73'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 13.3.2003 ve 30.4.2003) 

2. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 19.2.2003) 

3. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

4. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) 

5. - Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/525) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 10.3.2003) 

6. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/395, 1/446) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 14.3.2003) 

7. X - Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumî Anlaşmaya Ek 6 
Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/366) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma 
tarihi: 19.3.2003) 

9. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/390) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 19.3.2003) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında 
Uluslararası Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/404) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

11. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/409) 
(S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/422) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması 
Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 
23.3.2003) 

14. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/449) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

15. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogiivenlik Kartagena Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/452) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

16. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 
23.3.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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17. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/460) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

18. X - Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 23.3.2003) 

19. X - Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Berlarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

20. X - Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma 
tarihi: 1.4.2003) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/431) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

22. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/438) (S. 
Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

23. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/439) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

24. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/440) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

25. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/441) (S. Sayısı: 100) 
(Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/479) (S. Sayısı: 101) 
(Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

27. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/442) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/448) (S. 
Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

30. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının 
ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/462) (S. 
Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi : 10.4.2003) 

31. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/482) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 10.4.2003) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hcrsck Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/410) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 17.4.2003) 

33. X - Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, 
Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve 
Mali Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman 
ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/516) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 
17.4.2003) 

34. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/454) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi : 21.4.2003) 

35. - İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) 

36. - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) 

37. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/396) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
22.4.2003) . 

38. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2003) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genci Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 30.4.2003) 

40. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) 

© 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 

İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/534) 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 28.3.2003 

İşler Komisyonu 
Esas No. : J/534 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca, 7.3.2003 tarihin

de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve aynı gün Tali Komisyon olarak Adalet 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe,Komisyonuna, Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen, 
"İş Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 10.3.2003, 11.3.2003, 12.3.2003 tarihlerinde yaptığı 7, 8 
ve 9 uncu Birleşimlerinde, Hükümeti tcmsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, 
görüşülerek kabul edilmiş ve Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulda 13 üncü mad
desine kadar olan maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında İçtüzüğün "metnin veya mad
denin geri istenmesi" başlıklı 88 inci maddesine dayanarak, 14 üncü maddesinden başlamak üzere 
görüşülmeyen diğer maddelerinin komisyona geri verilmesini istemiştir. 

Komisyonumuzda bu defa 28.4.2003 tarihinde yaptığı 12 nci birleşiminde Hükümeti temsilen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Maliye 
Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımlarıyla tasarı bir kez daha incelenip, görüşülmüştür. 

Komisyon Başkanlığına toplantı sırasında verilen önergeler ile Tasarının 14 üncü maddesinden 
başlamak üzere değişiklik öngörülen maddeleri üzerinde görüşme açılmış ve bu önergelerin kabul 
edilmesi ile tasarının; 

Çağrı üzerine çalışma başlıklı 14 üncü maddesinin linçi fıkrasının daha anlaşılır olması gerek
çesiyle yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü başlıklı 20 nci maddesinin özel hakemle ilgili hususların met
ne yeni bir fıkra olmak üzere eklenmesi suretiyle, 

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlıklı 22 nci maddesinin birinci fık
rasında sözleşme değişikliklerinin tarafların rızasına bağlandığı gerekçesiyle, ikinci fıkrasının 
metinden çıkarılması suretiyle, 

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30 uncu maddenin 6 nci 
fıkrasına Adalet Bakanlığı ibaresinin eklenmesi ve 10 uncu fıkrasına işverenin ağır derecede özür
lü istihdamını teşvik etmek amacıyla çalışma gücünü % 80'dcn fazla kaybeden özürlüyü çalıştıran 
işverene sigorta primi hisselerine kolaylık getirilmesini sağlayan hükmün de eklenmesi suretiyle, 

Asgari ücret başlıklı 39 uncu maddesi İLO sözleşmelerinde eşit sayıda üçlü temsil öngörülmesi 
nedeniyle eşitliğin bozulmaması gerekçesiyle "Maliye Bakanlığı Temsilcisi" ibaresinin madde met
ninden çıkarılması suretiyle, 
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Fazla çalışma ücreti başlıklı 41 inci maddesine fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 
saatten fazla olamayacağına ilişkin hükmün yeni bir fıkra olarak suretiyle, 

Çalışma süresi başlıklı 63 üncü maddesinin 41 inci maddeye fazla çalışmayla ilgili hükmün ek
lenmesi ile 3 üncü fıkraya gerek olmadığı gerekçesiyle madde metninden çıkarılması suretiyle, 

Genel hükümlere aykırılık başlıklı 99 uncu maddesinin "a" fıkrasına 7 nci maddeye aykırı dav
ranan işveren veya işveren vekiline cezai müeyyidenin uygulanmasını sağlayacak hükmün eklen
mesi ve aynı şekilde "b" fıkrasının sonuna da 14 üncü maddeye aykırı davranan işveren veya iş
veren vekiline cezai müeyyidenin uygulanmasını sağlayacak hükmün eklenmesi suretiyle, 

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık başlıklı 102 nci maddesine 41 inci madde hükümlerine ay
kırı davranan işveren ve işveren vekiline de idari para cezasının hükmedilmesine ilişkin hükmün "c" 
fıkrası olmak üzere eklenmesi suretiyle, 

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık başlıklı 104 üncü maddesine, 64 ve 65 inci 
madde hükümlerine aykırı davranan işveren ve işveren vekiline de idari para cezasının hükmedil
mesine ilişkin hükmün 2 nci fıkra olmak üzere eklenmesi ve "bir milyar" ibaresinin "beşyüz mil
yon" olmak üzere yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Üçlü danışma başlığıyla 114 üncü madde olmak üzere çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler
de ve endüstriyel ilişkilerde sosyal tarafların görüşlerinin alınmasına ve çalışmaların her şamasın
da ortak diyalog ve işbirliğinin sağlanması ve ILO normlarına uygunluğun sağlanması amacıyla 
"üçlü danışma" adında danışma kurulunun kurulmasını öngören hükmün metne eklenmesi ve diğer 
maddelerin bu doğrultuda teselsül ettirilmesi suretiyle, 

115 inci maddesi 116 nci madde olmak üzere, 116 nci maddesi 117 nci madde olmak üzere 
1475 sayılı iş Kanununun atıf yapılan maddelerinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle maddeler
deki atıfların yeniden düzenlenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının para cezalarına ilişkin bazı maddelerindeki idari para cezalarının daha makul 
seviyeye indirilmesi amacıyla bazı miktarlar yeniden düzenlenmiştir. 

Bu anlamda; 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık başlıklı 98 inci maddesinde yer alan "yüz milyon" 
ibaresi "elli milyon" 

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık başlıklı 100 üncü maddesindeki "üçyüz mil
yon" ibaresi "ikiyüz milyon" 

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık başlıklı 102 nci maddesinin "a" bendindeki "ikiyüz milyon" 
ibaresi "yüz milyon", "b" bendindeki "beşyüz milyon" ibaresi "ikiyüz milyon", 

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık başlıklı 103 üncü maddesindeki "yüzelli milyon" 
ibaresi "yüz milyon", 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık başlıklı 105 inci maddesindeki ikinci,üçün-
cü ve son fıkralarındaki "bir milyar" ibarelerinin "beşyüz milyon" "dördüncü fıkrasındaki "beşyüz 
milyon" ibaresinin "yüz milyon", 

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık başlıklı 107 nci maddesindeki "beş 
milyar" ibaresinin "bir milyar" olmak üzere yeniden düzenlenmeleri suretiyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 
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Madde ilavesi sonucu tasarının; 
115 inci maddesi 116 ncı madde, 116 ncı maddesi 117 nci madde, yönetmelikler başlıklı 117 

nci maddesi 118 inci madde, yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 118 inci maddesi 119 uncu 
madde, yürürlüğe ilişkin 119 uncu maddesi 120 ve yürütmeye ilişkin 120 nci maddesi 121 inci 
madde olmak üzere aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca tasarının üzerinde önerge verilmeyen diğer maddeleri komisyonumuzdan geçen ilk şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda tasarının TBMM Genel Kurulunda "temel yasa" olarak görüşülmesinin 
TBMM Danışma Kuruluna önerilmesi konusu da kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 

Kâtip 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğl 
Diyarbakır 

Üye 

Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 

ı 

Üye 

Başkanvekili 
Agah Kafkas 

Çorum 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu Bayram Ali Meral 

Ankara 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 

Hüseyin Tannverdi 
Manisa 

Üye 
Şükrü Ayalan 

Tokat 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Ankara 

(Muhalifim, muhalefet 
şerhim eklidir) 

Üye 
Enver Öktem 

İzmir 

(Ekdc sunduğum nedenlerden dolayı 
bu tasarının tümüne muhalifim) 

Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

(Muhalefet yazım eklidir) 
Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca TBMM'ne daha 
önce sunulan ancak gerek Anamuhalefet Partisi CHP, gerekse Emekçi kesimden gelen yoğun 
muhalefet üzerine Hükümetçe görüşülmesi ertelenen ve daha sonra geri çekilen bu yasa tasarısının 
yeniden komisyonumuz gündemine Hükümet talebi üzerine getirilip üzerinde yapılan tartışmalar
dan da anlaşıldığı gibi Hükümet, gerek Meclis içindeki CHP'nin, gerekse toplumsal muhalefeti dik
kate almayarak sağır ve körleri oynamaya kararlı gözükmektedir. 

Öncelikle Hükümet son İçtüzük değişikliğini esas alarak tüzük değişikliğinin Anayasa Mah
kemesinden geri dönmesi tehlikesini düşünerek biran önce toplumumuzun büyük bir çoğunluğunu 
ilgilendiren böylesi önemli bir düzenlemeyi "Temel Yasa" olarak değerlendirip Meclis bünyesinde 
derinliğine tartışılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki bu yasa temel yasa olarak ele alınamaz. 
Ayrıca çalışma hayatımızı her açıdan ilgilendiren bu yasal düzenlemenin birçok maddesi işçi 

aleyhine düzenlenerek adeta işçinin ve sendikalarının canına Hükümet ot tıkamak istemektedir. 

Bu yasanın öncelikle 1 inci maddesinden başlayarak yeniden ele alınarak zayıfın kollanması il
kesi göz önüne alınarak emekçilerin korunmasını hedefleyecek şekilde düzenlenmesi gerekmek
tedir. Ayrıca daha önce komisyonda kabul edilen ve bizim CHP komisyon üyeleri olarak yetersiz 
bulduğumuz bir çok parasal cezalar AKP komisyon üyelerince yeniden düşürülerek ne denli iş
verenlerden etkilendiklerini de göstermektedir. Bu anlayışla Hükümet kayıt dışı uygulamaları da 
görmezlikten gelmeyi amaçlamaktadır. 

Bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde çalışma hayatı alt üst olacak ve işverenlere dikensiz gül 
bahçesi yaratılmış olacaktır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle iş kanunu tasarısının tümüne muhalefet ediyoruz. Kanun mad
delerine yönelik ayrıntılı muhalefetimizi Genel Kurulda dile getireceğiz. 

Ali Arslan Bayram Ali Meral Enver Öktem 
Muğla Ankara İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

(Tasarının 1 ila 13 üncü maddeleri Genel Kurulun 13.3.2003 ve 14.3.2003 tarihli 46 ve 47 nci 
birleşimlerinde kabul edilmiştir.) 

İŞ KANUNU TASARISI 
Çağrı üzerine çalışma 
MADDE 14, - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 

duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. 

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi on saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalış
tırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorun
dadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede 
günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az üç saat üst üste 
çalıştırmak zorundadır. 

Deneme süreli iş sözleşmesi 
MADDE 15. - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 

iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. 
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminat

sız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer haklan saklıdır. 
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 
MADDE 16. - Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 

takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. 
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa ol

sun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren 

arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım 
sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır. 

İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık 
veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz. 

Süreli fesih 
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildiril

mesi gerekir. 
İş sözleşmeleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 

başlayarak altı hafta sonra, 
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d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
feshedilmiş sayılır. 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 

zorundadır. 
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleş

meyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19,20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel ol
maz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uy
gulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona er
dirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim 
şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya 
para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması 
MADDE 18. - On veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. 
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri için

de sendikal faaliyetlere katılmak, 
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak, 
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş ve benzeri 

nedenler, 
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 

gelmemek, 
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde ön

görülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleş

tirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde 
çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. 

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü 
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu 
madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. 

Sözleşmenin feshinde usul 
MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir 

şekilde belirtmek zorundadır. 
İşveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara karşı 

savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile il
gili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uy
gun fesih hakkı saklıdır. 
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Fesih bildirimine itiraz ve usulü 
MADDE 20. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gös

terilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar an
laşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 
sebebe dayandığım iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 
temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 

Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 
MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 

mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, iş
veren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde 
işe başlatmaz ise, işçiye en az altı aylık ve en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükümlü olur. 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 
halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 

Kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, 
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bil
dirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret 
tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren altı işgünü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz 
ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları 
ile sorumlu olur. 

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiş
tirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. 

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 
MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönet

meliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından alti işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir 
nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak 
ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci 
madde hükümlerine göre dava açabilir. 

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşulların
da değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. 
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Ycni işverenin sorumluluğu 
MADDE 23. - Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine gir

miş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp 
başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanın
da, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur. 

a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa, 
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa, 
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 
I. Sağlık sebeplen: 
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağ

lığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir iş

çi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. 
II. Ahlak ve iyiııiyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında 

yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler 
söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa, 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler 
söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa, 

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut 
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa, 

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu 
durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, 

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak 
hesap edilmez veya ödenmezse, 

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından 
işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre 
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa. 

III. Zorlayıcı sebepler: 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebep

ler ortaya çıkarsa. 
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 
I- Sağlık sebepleri: 
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden 

doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ar
dına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi, 
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b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutul
duğunun anlaşılması. 

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde 
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma 
süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve 
gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleş
mesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 

veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması, 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ih
bar ve istinatlarda bulunması, 

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması, 
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataş

ması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi, 
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 

ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, 
f) İşçinin;işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç iş

lemesi, 
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş

günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş
günü işine devam etmemesi, 

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ıs
rar etmesi, 

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin 
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 
otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 

III- Zorlayıcı sebepler: 
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. 
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bil

dirim süresini aşması. 
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 

inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. 
Derhal fesih hakkını kullanma süresi 
MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hal

lere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu 
çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve 
her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi 
çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre 
içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 
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Yeni iş arama izni 
MADDE 27. - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş 

arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin 
süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kul
lanabilir.-Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki 
günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. 
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı 

olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. 
Çalışma belgesi 
MADDE 28. - İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini 

gösteren bir belge verilir. 
Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar 

gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 
Tctplu işçi çıkarma 
MADDE 29. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerek

leri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika 
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. 

İşyerinde çalışan işçi sayısı: 
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde 

aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi 

sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bil
gilerin bulunması zorunludur. 

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, top
lu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler 
açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplan
tının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. 

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz 
gün sonra hüküm doğurur. 

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, iş
veren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bil
dirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden 
itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun 
olanları tercihen işe çağırır. 

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18,19,20 ve 21 inci madde hükümlerinin uy
gulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 
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Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu 
MADDE 30. - İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı 

başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve 
eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarın
ca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı % 6'dan fazla 
olamaz. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınır
ları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi 
sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve süresi bir 
yıl ve daha fazla olan belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli 
iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar 
tama dönüştürülür. 

İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör mağduru olanlara öncelik tanınır. 
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. 
Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların iş

yerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ve ücret şartları ile mesleğe yönel
tilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyer
lerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri iş-, 
lerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla 
işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder. 

Eski hükümlü çalıştırılmasında kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel 
hükümler saklıdır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalış
tıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadık
ları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran 
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder. 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek para cezaları Türkiye 
İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta top
lanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini 
kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılır. Toplanan paraların 
nerelere ve ne kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu've en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Askcrlik ve kanundan doğan çalışma 
MADDE 31. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına 

alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş söz
leşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan 
çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı dok
san günü geçemez. 

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin 
Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa 
bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye baş
lar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde ken
diliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesin
den başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri 
işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlar
la işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yüküm
lülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında taz
minat öder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret 

Ücret ve ücretin ödenmesi 
MADDE 32. - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 
Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. 

Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile 
ödenebilir. 

Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan 
bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. 

Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haf
taya kadar indirilebilir. 

İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile öl
çülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralar
da çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz. 

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
İşverenin ödeme aczine düşmesi 
MADDE 33. - İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası 

nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisin
den kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kap
samında ayrı bir ücret garanti fonu oluşturulur. 

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık top
lamının yüzde biridir. Ücret garanti fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 73'e 1 inci Ek) 



— 13 — 

Ücretin gününde ödenmemesi 
MADDE 34. - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında 

ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına 
dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev 
olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz 
oranı uygulanır. 

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, 
bu işler başkalarına yaptırılamaz. 

Ücretin saklı kısmı 
MADDE 35. - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına 

devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafın
dan takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. 

Kamu makamlarının hakedişlerden ücreti kesme yükümlülüğü 
MADDE 36. - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüs

leri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; 
müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan 
işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol 
edip ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu üc
retleri bunların hakedişlerinden öderler. 

Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilan tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebilecekleri yerlere yazılı ilan asılmak 
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hak
kında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez. 

Anılan müteahhitlerin bu idarelerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacak
larından fazlası hakkında hüküm ifade eder. 

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra 
takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içindeki 
ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. 

Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bazı teşekküllere verilen yetkileri, 1 inci maddenin son 
fıkrası gereğince sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir. 

Ücret hesap pusulası 
MADDE 37. - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gös

terir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. 
Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve 

genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans 
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
Ücret kesme cezası 
MADDE 38. - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışın

da işçiye ücret kesme cezası veremez. 
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildiril

mesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça 
başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz. 
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Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat 
kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza 
paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık 
edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimler
den teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Asgari ücret 
MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü 

işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği 
üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü 
veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görev
li ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri 
beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş 
temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, 
üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduği} taraf çoğun
luğu sağlamış sayılır, 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar 

ile, başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı tarafından yerine getirilir. 

Yarım ücret 
MADDE 40. - 24 ve 25 inci maddeleri (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler 

dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her 
gün için yarım ücret ödenir. 

Fazla çalışma ücreti 
MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi neden

lerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati 
aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, iş
çinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalar
da toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 

Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen mik
tarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında1 belirlendiği durumlarda yukarıda 
belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar 
yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalış
ma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yük
seltilmesiyle ödenir. 
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Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı üc
ret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat kar
şılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti 
olmadan kullanır. 

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli iş
lerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. 

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. 
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. 
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte 

gösterilir. 
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 
MADDE 42. - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut 

makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin 
ortaya çıkmasında; işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin 
hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun 
bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. 

Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 
MADDE 43. - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gerek

lerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın 
derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. 

Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikin
ci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma / 
MADDE 44. - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışamayacağı 

toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması 
halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. 
Saklı haklar 
MADDE 45. - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel 

tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla 
tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. 

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 

Hafta tatili ücreti 
MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü 

maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi için
de kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti 
tam olarak ödenir. 
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Şu kadar ki; 
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen 

veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, 
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç 

güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 

raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılmış sayılır. 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler or
taya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (111) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebep
lerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 
Genel tatil ücreti 
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bay

ram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o 
günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca bir günlük ücreti ödenir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri iş
verence işçiye ödenir. 

Geçici iş göremezlik 
MADDE 48. - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş 

göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum 
veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici 
iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 
MADDE 49. - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. 
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme 

döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. 
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık üc

retli işçilere 46,47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir. 

Tatil ücretine girmeyen kısımlar 
MADDE 50. - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 

olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin 
bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri 
için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. 

Yüzdelerin ödenmesi 
MADDE 5 1 . - Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerlerde içki verilen ve hemen orada 

yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uygulandığı müesseselerde iş-
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veren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına "yüzde" ek
lenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan 
yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere ek
siksiz olarak ödemek zorundadır. 

İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alın
dığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. 

Yüzdelerden toplanan paraların o işyerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine 
göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

Yüzdelerin belgelenmesi 
MADDE 52. - Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel top

lamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. 
Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir. 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 
MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, 

en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu 

Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, 
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden, 
e) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, 
az olamaz 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık üc

retli izin süresi 20 günden az olamaz. 
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 
MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 

işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, 
bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyer
lerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hak
kının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılma doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci mad
de hükümleri gereğince hesaplanır. 

İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına kar
şılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler 
ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin 
hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 
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Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 
MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır. 
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 2 nci 

maddenin (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.), 
b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, 
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödev-

lendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.), 
d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil 

edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe baş
laması şartıyla), 

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar, 
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, 
g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışan

lara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, 
h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurul

larda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, 
kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, 
kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam 
edemedikleri günler, 

ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuk
larının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler, 

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri, 
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 
Yıllık ücretli iznin uygulanması 
MADDE 56. - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde veril

mesi zorunludur. 
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on gün

den aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 

hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve 

genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara is

temde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek 
süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, 
işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. 

Yıllık izin ücreti 
MADDE 57. - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini 

ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. 
Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır. 
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Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra 
katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin 
süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere 
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı 
ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. 
İzinde çalışma yasağı 
MADDE 58. - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir 

işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. 
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 
MADDE 59. - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp 

da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği 
tarihten itibaren başlar. 

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim 
süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez. 

İzinlere ilişkin düzenlemeler 
MADDE 60, - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi 

dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması'için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izin
lerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

Sigorta primleri 
MADDE 61. - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları 

ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 

Ücretten indirim yapılamayacak haller 
MADDE 62. - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı 

sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da 
bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her 
ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşin Düzenlenmesi 

Çalışma süresi 
MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırıl-

mamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan gün

lerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde 
işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme 
süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 
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Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir, 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Telafi çalışması 
MADDE 64, - Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya 

sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli öl
çüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi 
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar 
fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla 
olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
MADDE 65. - Genel ekonomik kriz veya, zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 

sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici 
olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş 
sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal 
Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 
çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği 
ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin 
kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme 
gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir. 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. 
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması halinde, 

işsizlik ödeneği ödemeleri 24 üncü maddenin (III) numaralı bendinde ve 40 inci maddede ön
görülen bir haftalık süreden sonra başlar. 

Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsiz
lik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigor
ta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır. İşçi, işsizlik 
ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik sigortasından yararlan
mak için 4447 sayılı Kanunun öngördüğü koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma 
ödeneği aldığı süre çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya 
kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. 

Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik 
ödeneğinin miktarı kısa çalışma ödeneğinin miktarından fazla olamaz. Geçici iş göremezlik 
ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez. 

Çalışma süresinden sayılan haller 
MADDE 66. - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır; 
a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 

çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri 
ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, 
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b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halinde yolda geçen süreler, 

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve 
çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler, 

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut 
işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler, 

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler, 
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, iş

çilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürül
meleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasın
da geçen süreler. 

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
MADDE 67. - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 

işçilere duyurulur. 
İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. 
Ara dinlenmesi. 
MADDE 68. - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 

gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; 
a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 
b) 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 
c) 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat, 
ara dinlenmesi verilir. 
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak söz

leşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 
Gece süresi ve gece çalışmaları 
MADDE 69. - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya 

kadar geçen ve herhalde en fazla 11 saat süren dönemdir. 
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, 

çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz. ve kış saatlerinin 
ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fık
radaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oran
da fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk 
bulunmayan işlerde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 

İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. 
Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe baş

lamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa 
işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin mas
rafları işveren tarafından karşılanır. 
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Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkün
se gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. 

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce 
alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 
çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle pos
talar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. 
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 
MADDE 70. - Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan 

hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili 
hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
MADDE 71. - 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını dol

durmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve 
eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağ
lık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 
Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun ders
lerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. 

18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamam
lamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş 
ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 
35 saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8 ve haftada 
40 saate kadar artırılabilir. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında ol
mak üzere, en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalış
ma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
MADDE 72. - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altın

da veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalış
tırılması yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı 
MADDE 73. - Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırıl

ması yasaktır. 
18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar 

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 
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Analık halinde çalıştırma yasağı 
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce 7 ve doğumdan sonra 7 hafta olmak üzere top

lam 14 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, 
doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu 
durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. 
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif iş

lerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. 
İsteği halinde kadın işçiye, 14 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra altı aya kadar ücret

siz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
İşçi özlük dosyası 
MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 

işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda ol
duğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere 
göstermek zorundadır. 

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak 
ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 

Yönetmelikler 
MADDE 76. - Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede ön

görüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük 
yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uy
gulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
lerle düzenlenir. 

Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalış
tırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine 
ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esaslar Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 
MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür

lü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denet
lemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorun
dadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç 
iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler 
işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. 
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Sağlık ve güvenlik yönetmelikleri 
MADDE 78. - Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş

yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile kul
lanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yaş, 
cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi 
amacıyla yönetmelikler çıkarır. 

Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan 
sonra yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Sağlık Bakanlığının 
görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
MADDE 79. - İlgili tüzükte belirtilen birinci derecedeki şartlan yerine getirdikten sonra yet

kili makamdan izin almak suretiyle kurulan ve işlemeye başlayan herhangi bir işyerinin tesis ve ter
tiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli 
olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar bölge müdürünün başkanlığında, işyer
lerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren tem
silcisinden oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kıs
men durdurulur. 

Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerindeki komisyonun 
yapısı; çalışma şekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtiliri 

Kurma izni ve işletme belgesi almadan açılmış olan veya geçici işletme belgesi aldığı halde 
ikinci derecedeki şartları verilen süre içinde yerine getirmemiş bulunan işyerlerinde işçilerin yaşamı 
için tehlikeli bir hususun tespit edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen komisyon tarafından 
verilen karar üzerine o yerin en büyük mülki amirinin emri üzerine zabıta tarafından işyeri kapatılır. 
Kapatılan işyeri kurma izni ve işletme belgesi almadan tekrar açılamaz. 

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mah
kemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. 

İş mahkemesine itiraz işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını 
durdurmaz. 

Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. 
Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına 

engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur. 
Yukarıdaki bentler gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya 

makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletil
melerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin 
kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komis
yonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve 
esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 78 inci maddede öngörülen 
yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz. 
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Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları gereğince makine, tesisat ve tertibat veya işin dur
durulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye 
zorunludur. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
MADDE 80. - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve 

altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
kurmakla yükümlüdür. 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak 
verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülük
leri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

İşyeri hekimleri 
MADDE 81. - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumun

ca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağ
lığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini 
yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri 
hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür. 

İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, 
çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı ve Türk 
Tabipler Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikte düzenlenir. 

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 
MADDE 82. - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve 

altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin 
sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi 
ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin 
niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görev
lendirmekle yükümlüdürler. 

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki ve 
sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

İşçilerin hakları 
MADDE 83. - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut 

bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, İş Sağ
lığı ve Güvenliği Kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanak
la tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir. 

İşçi sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekili
ne yapılır. 

Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği ted
biri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. 

İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer haklan saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 



- 2 6 -

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararma ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alın
madığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı ben
dine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir. 

Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 
MADDE 84. - İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkol

lü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. 
İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi 

şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. 
Alkollü içki kullanma yasağı; 
a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görev

lendirilen, 
b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği al

kollü içki içmek zorunda olan, 
c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan, 
işçiler için uygulanmaz. 

Ağır ve tehlikeli işler 
MADDE 85. - 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalış

tırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikte gösterilir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı 

süresince en az yılda bir bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı 
dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık 
ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu 
gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş 
muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
MADDE 87. - 14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmaların

dan önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 
Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek 
işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bun
ların 18 yaşını dolduruncaya kadar yılda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların 
işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal 
Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 
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Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 
MADDE 88. - Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırıl

malarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere 
uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği Sağlık 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

Çeşitli yönetmelikler 
MADDE 89. - Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
a) Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler için de işçilerin işe başlamadan hekim muayenesinden 

geçirilmelerini, 
b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçirilmelerini, 
c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları işin 

ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibilerin o iş
lerden çıkarılmalarını, 

d) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek yer
leri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını, 

öngören yönetmelikler hazırlayabilir. 
ALTINCI BÖLÜM 

İş ve İşçi Bulma 
İş ve işçi bulmaya aracılık 
MADDE 90. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uy

gun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam 
bürolarınca yerine getirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

Devletin yetkisi 
MADDE 91. - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve tef

tiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte 
teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. 

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi 
konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 

Yetkili makam ve memurlar 
MADDE 92.-91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi 

ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlarca, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütül
mesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, 
iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve iş
çilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin 
tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere 
rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi 
Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 73'e 1 inci Ek) 



- 2 8 -

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle görevli makamlar veya memurlar tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade 
ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve birinci fıkrada yazılı 
görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini 
geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan tutanaklar 
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 

Yetkili memurların ödevi 
MADDE 93. - İş hayatım izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan makamlar veya iş müfettiş

leri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun 
niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi iş
lemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin mes
lek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri 
hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine 
başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamak-
la yükümlüdürler. 

Muafiyet 
MADDE 94. - İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilen

diren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halin
de bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim 
ve harçtan muaftır. 

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 
MADDE 95. - İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili 

makamlar işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli kurma izni ve işletme belgesinin varlığını araş
tırır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurma izni ve işletme belgesi verilmemiş işyerlerine 
belediyeler veya diğer ilgili makamlarca da kurma veya açılma izni verilemez. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerinde yapacakları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş ve 
denetlemelerin sonuçlarını ve yapacakları işlemleri o yer için yetkili bölge müdürlüğüne bildirirler. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay bu 
hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir listeleri 
bir sonraki ayın 15'ine kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirirler. 

İşçi ve işverenin sorumluluğu 
MADDE 96. - İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar tarafından ifade ve bil

gilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde 
bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zor
lamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara 
karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan 
haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştınlmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma 
düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makamlarca kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan 
cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi 
kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır. 
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Zabıtanın yardımı 
MADDE 97. - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini 

teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar veya memurların gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, 
zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağ
lamak üzere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İdari Ceza Hükümleri 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 
MADDE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı dav

ranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir. 
Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde 

takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır. 
Genel hükümlere aykırılık 
MADDE 99. - Bu Kanunun; 
a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan, 
b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine ay

kırı davranan, 
c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümüne aykırı davranan veya 

bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan, 
işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için elli milyon lira para cezası verilir. 
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 
MADDE 100. - Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran iş

veren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için ikiyüz milyon lira para cezası verilir. 
Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 
MADDE 101. - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski 

hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için yediyüzelli milyon lira para cezası verilir. 

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 
MADDE 102. - Bu Kanunun; 
a) 32 inci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden 

veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu 
maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen iş
veren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası, 

b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücret
lerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin 
sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline 
ikiyüz milyon lira para cezası, 

c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği ser
best zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını 
almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para cezası, 

verilir. 
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 
MADDE 103. - Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 nci maddesine aykırı olarak bölen veya izin 

ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya 
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eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi 
halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 inci maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine 
aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu dunun
da olan her işçi için yüz milyon lira para cezası verilir. 

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 
MADDE 104. - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belir

lenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlen
melerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri 7,5 
saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne aykırı 
hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde 18 yaşını 
doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine ay
kırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki 
sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci mad
desindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 nci maddesinde belirtilen yönetmelik hüküm
lerine uymayan işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir. 

64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para cezası verilir. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 
MADDE 105. - Bu Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetmeliklerdeki 

hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 
elli milyon lira para cezası verilir. Alınmayan önlemler oranında izleyen her ay için aynı miktar para 
cezası uygulanır. 

Bu Kanunun 77 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 78 inci maddenin ikinci fıkrasına 
aykırı olarak kurma izni ve işletme belgesi almadan bir işyeri açan, 79 uncu maddesi hükmüne ay
kırı olarak faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren, kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 
inci maddesinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili 
hükümlere aykırı davranan; iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan, 81 in
ci maddesine aykırı olarak işyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen, 82 nci maddesine aykırı olarak iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik 
eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline beşyüz 
milyon lira para cezası verilir. 

Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri 
çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir. 

Bu Kanunun 86 nci maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira ve 87 nci madde gereğince çocuklara doktor 
raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her bir çocuk için yüz milyon lira para 
cezası verilir. 

Bu Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve 
usullere uymayan işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir. 

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 
MADDE 106. - Bu Kanunun 90 inci maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren iş

verene bir milyar lira para cezası verilir. 
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İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 
MADDE 107. - Bu Kanunun; 
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 
b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan, 
işveren veya işveren vekiline bir milyar lira para cezası verilir. 
İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve 

görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya 
engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi ayrıca bir milyar lira para cezası verilir. 

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 
MADDE 108. - Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezalan gerekçesi belirtilmek 

suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 
İdari nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu para cezalarına karşı teb

liğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine 
verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en 
kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin mal memurluğunca tahsil olunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

Yazılı bildirim 
MADDE 109. - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 

yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. 
Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 
MADDE 110. - Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, haf

ta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili 
hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 
MADDE 111.- Bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman 

işlerinden sayılıp sayılamayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yönetmelikle belirler. 
Tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, hizmet 

akdi, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 
MADDE 112. - Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluş

ların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli 
ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre 
kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır. 

Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 
MADDE 113. - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (j) bentlerinde sayılan 

işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere 
aykırılık hallerinde ilgililer hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanır. 
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MADDE 114. - Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla 
ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; hükümet ile işveren, kamu 
görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü tem
sile dayalı istişari mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur. 

Kumlun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
MADDE 115. - 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar 

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun altıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"İş Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır." 
MADDE 116. - 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinin 

birinci fıkrasında geçen "1475 sayılı İş Kanununun" ibaresi "İş Kanununun", ikinci fıkrasında geçen 
"1475 sayılı Kanunun 13/D" ibaresi "İş Kanununun 21 inci" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 117. - 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında geçen "1475 sayılı 
Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E" ibareleri "İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci ", "1475 
sayılı Kanunun 13/D" ibaresi "İş Kanununun 21 inci", yedinci fıkrasında geçen "1475 sayılı 
Kanunun 13/A" ibaresi "İş Kanununun 18 inci", 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E " ibareleri "18, 
19, 20 ve 21 inci" şeklinde değiştirilmiştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 118. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren 

dokuz ay içerisinde çıkarılır. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 119. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu kanuna 

yapılmış sayılır. 
GEÇİCİ MADDE 2. - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelik

lerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar 
yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu 
Kanunun 39 uncu maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri hakların
da uygulanmayanlar için, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen kıdem tazminatı hakkı 
12.8.1967 tarihinden itibaren başlar. 

İlk defa bu Kanun kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. - 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 
tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Kıdem Tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem Taz
minatı Fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır. 

Yürürlük 
MADDE 120. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 121. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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