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2. — Antalya Milletvekili Veysel Atasoy'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/104) 325 

3 . - 2 2 Kasım 1992 tarihinde Almanya'da meydana gelen saldırıda hayatı
nı kaybeden üç Türk'ün cenaze merasimlerine katılmak ve incelemelerde bu
lunmak üzere Almanya'ya gidecek olan Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/705) 325:326 

4. — (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkan
lığının, Komisyonun, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yaptı
ğına ilişkin tezkeresi (3/706) 326 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 327 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 327 

2. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Ko
laylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor- 327:335, 
lan (1/398) (S. Sayısı : 141) 346,392:396 

3. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 335 

4. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 335 

5. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 336 

6. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik kapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya-
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 336 
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7. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/97) (S. Sayısı : 121) 336 

8. — ödünç Para Verme tşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 336:337 

9. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 337 

10. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarı- 337:346, 
sı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayı- 346:363, 
sı : 142) 365,397:401 

11. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 
87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa- 363:365, 
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayı- 365:374, 
sı : 143) 382,402:406 

12. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylan- 374:382, 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 382:386, 
Dışişleri komisyonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 144) 407:411 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 386 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 386 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon DDY Bölge Başmüdürlü

ğüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/395) 386:387 
2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin öğretmen ihtiyacına 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/398) 387:388 
3. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın, 20 Ekim 1991 tarihinden itiba

ren DHMİ, DLH ve PTT tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/401) : 388:389 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, polis memurlarının özlük 
haklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/437) 389:390 

5. —Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, polis memurlarına devamlılık taz
minatının ne zaman verileceğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'
in yazılı cevabı (7/451) 390:391 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurutu saat 15.00'te açıldı. 

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle; 
Başkanın öğretmenliğe, eğitim ve öğretime ilişkin ifadelerinden sonra, 
Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan, günün anlamına ve öğretmenliğin ve eğitimin önemi

ne ilişkin bir konuşma yaptı. 

RP İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez, ANAP Bolu Milletvekili Avni Akyol, DYP 
Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı, SHP Uşak Milletvekili Ural Köklü ve CHP Amasya Mil
letvekili Haydar Oymak da, aynı konuda, grupları adına görüşlerini belirttiler. 

istanbul Milletvekilleri : 
Engin Güner'in, Almanya'nın Lübeck Kentine bağlı Mölln Kasabasında, Neo - Nazilerin, 

Türklerin bulundukları evlere saldırmaları sonucunda 3 vatandaşımızın ölmesi ve bazılarının 
da yaralanmasına neden olan olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Akın 
Gönen, 

Mustafa Baş'ın, Bosna - Hersek için, camilerde temmuz ayında başlattığı yardım kampan
yasında toplanan paraların hâla yerine ulaşmadığı ve Sırplar tarafından yapılan katliamları 
önlemek için Hükümetin gerekli tedbirleri almadığına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet 
Bakanı Orhan Kilercioğlu, 

Cevap verdiler. 

İngiltere'ye gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar Başbakanlığa, Millî Savunma Bakanı Nev

zat Ayaz'ın, 
Devlet Bakanı Cavit Çâğlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ek

rem Ceyhun'un, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

na, Çalışma, ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın; 
Kuveyt'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Fransa'ya gidecek olan : "• 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Millî Eğitim 

Bakanı Koksal Toptan'ın, 
Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Meh

met Kahraman'ın, 
Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec

mettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, 

Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, 
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İtalya'ya gidecek olan : 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçiş

leri Bakanı İsmet Sezgin'in, 
Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının : 
Ekim - Kasım - Aralık İ991 ayları (5/4) (S. Sayısı : 204), 
Ocak - Şubat - Mart 1992 ayları (5/5) (S. Sayısı : 205), . 
Nisan - Mayıs - Haziran 1992 ayları (5/6) (S. Sayısı : 206), 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1992 aylan (5/7) (S. Sayısı : 207), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı Hesaplarına ilişkin raporları; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. : • 

Bazı Milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin ve Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Çelik'e ödenek ve yolluğunun, verilmesine ilişkin Başkanlık tezkere
leri ile, 

(10/8-5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin, karar tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi ve, -

17.11.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/12) esas numaralı 
soruşturma önergesinin gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması, Ana
yasanın 100 Üncü maddesi uyarınca soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin 
Genel Kurulun 1.12.1992 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

Gündemin Kanun, İhsan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 113 
üncü sırasında yer alan 198 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 16 ncı sırasına, 115 inci 
sırasında yer alan 203 Sıra Sayılı Kanun Ihsarısımn 17 nci sırasına alınması; Genel Kurulun 
25.11.1992 Çarşamba ve 26.11.1992 Perşembe günlerinde çalışmalarını 14.30 - 20.00 saatleri ara
sında sürdürmesi ve 25.11.1992 Çarşamba günkü Birleşimde Sözlü Soruların görüşülmemesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerileri; 

Kabul edildi. 

Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/339) İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüş
melerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

(10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna, siyasî parti gruplarınca gösteri
len adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça : 
(10/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu ile, 
(10/12) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun; 
Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, sa

at ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsızlara düşen 1 üyelik için yapılan 
seçimde, yeterli oyu sağlayamadıkları için hiçbir adayın seçilmediği açıklandı. 

25 Kasım 1992 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime 18.58'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim özdiş Halil İbrahim Artvinli 
Adana Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

, e ,—.—-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25.11.1992 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı (1/472) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1992) 
2.— tki ti ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/473) (içişleri 

Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1992) 
3. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı (1/474) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1992) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, Eğitsel ve Bi
limsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/475) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 23.11.1992) 

5. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/476) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1992) 

6. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/477) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.11.1992) 

7. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımınin ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/478) (Çevre ve Dı
şişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1992) 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, 14.6.1934 Tarih 

ve 2510 Sayılı İskân Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/529) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.11.1992) 
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2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 Arkadaşının, Yeşildere Adıyla Bir ilçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/530) (İçişleri ve Plan Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.11.1992) 

3. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fi (2/531) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1992) 

4 . — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 25 Arkadaşının Kahramanmaraş 
İli Merkezinde Aslanbey ve Kurtuluş Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/532) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1992) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 12 Arkadaşının, Yurt Dışında Bulunan Türk 
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendi
rilmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/533) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanbğa geliş tarihi : 19.11.1992) 

6. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükse
köğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/534) (Millî Eğiti 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1992) 

7. — Bitlis Milletvekili E. Safder Gaydalı ve Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun 
3.11.1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna İki Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/535) (İçişleri ve Plan Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.11.1992) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İda
resi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi (2/536) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.11.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1430 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Ö/diş (Adana), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA . 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica 

ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli Milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek'in, Başbakan Süleyman DemireVin basında yer 

alan bazı mesajlarına ilişkin gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündem dışı konuşma imkânı ve

receğim. 
Sayın Başbakanın İngiltere seyahati ve oradaki konuşmalarıyla ilgili olmak üzere, Ankara 

Milletvekili Sayın Melih Gökçek'e söz veriyorum. 
Sayın Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dünkü Hürriyet Ga
zetesinde, Başbakan Sayın Demirel'in Avrupa'ya vermiş olduğu iki talihsiz mesaj yer almakta. 
önce gazetedeki haberi okuyorum : Gazetenin başlığı, 'Avrupa'yı Asya'ya taşırız" ibaresini 
taşıyor. "Başbakan Demirel, yeni dünya düzeninde Türkiye yeni rollere hazır dedi. Başbakan 
Avrupa'ya iki çarpıcı mesaj verdi : 

1. Arkadaş, bana iyi bakın; ben bu Avrupa'yı Manş Denizinden alıp, Asya'ya taşıyacak 
bir ülkeyim; yalnız viskinizi değil, aynı zamanda değerlerinizi de taşırım." 

2. "Panzehir benim" başlığını taşıyor. "Arkadaş, İslamî fundamentalizmden korkuyor 
musunuz? Bunun panzehri benim. Şimdi, Türkiye'nin yeni hüviyeti var; kumandansız, kuman-
dasız yeni bir demokrasi bu" diyor Sayın Demirel; işte, mesajlar böyle. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, Demirel'den ve Sayın Demirel'in bu mesajlarından hoşlanan değerli arkadaşları
ma sormak, istiyorum : Avrupa'dan taşımak istediğiniz değerler, hangi değerlerdir? Son İngil-. 
tere seyahatinde, sizin kortejinize bir eskort vermeyecek kadar saygısız olan İngilizin değerleri 
mi?.. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Demagoji yapma! 
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İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bir Hıristiyana dokununca yeri göğü inleten, Bosna-
Hersek'te katliamlar olunca sessiz kalan Avrupa'nın, çift yüzlü, çifte standartlı değerleri mi?. 
Dış politikada her zaman Türkiye'ye karşı birleşen Avrupa'nın siyasal değerleri mi? Avrupa'
nın Hıristiyanlık Üzerine kurulu olan değerleri mi? Ya da, hemcinsler arasında nikâhı, hatta 
son olarak kardeşler arasındaki evliliği dahi normal gören, ahlak kurallarını yıkmaya çalışan, 
buna yönelik hareketleri yapan ahlaksızlık kuralları mı? Avrupa'yı kasıp kavuran porno film
ler ve sex shop'Iar gibi, toplumu zehirleyen değerler mi? -"Nasıl?" demeyin, Sayın Demirel 
daha geçen hafta sex shop'a çiçek gönderdi, Günaydın Gazetesinde resmî çıktı- Yoksa, Avru
pa'nın kültürel değerleri mi?.. 

Bu talihsiz beyanlarından dolayı, Refah Partililer olarak, Sayın Demirel'i protesto ediyo
ruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Ben, Osmanlının torunuyum; ceddimle iftihar ediyorum, ceddimin değerleriyle iftihar edi
yorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bana, benim değerlerim yeter. 

Sayın Demirel, Avrupa'dan viski ve değer ithal edeceğinize, lütfen kendi değerlerinize 
dönün... 

Bir de mesajınızda diyorsunuz ki : "Arkadaş, İslamî fundamentalizmden korkuyor mu
sunuz? Bunun panzehiri benim." 

Sayın Demirel, Avrupa'nın icat ettiği anlaşılmaz tabirleri kullanmaktan lütfen vazgeçin. 
Nedir bu tslamî fundamentalizm? tslam, ya vardır ya yoktur. Bir insan, Allah'ın indirdiği 

Kuran'ı ya kabul eder "Müslümanım" der, ya da "kabul etmiyorum" der, istediği inancı seçer. 
Avrupa'nın Islamdan niye korktuğu belli. Çünkü, onlar Hıristiyan, ama, Sayın Demirel, 

siz niye Islamdan korkuyorsunuz, anlamıyorum! Yani, Avrupa'nın gönlü olacak diye, dinimi
zin kurallarını mı değiştireceğiz? Yani, içki içebilecek, domuz eti yiyebilecek, çırılçıplak dola
şabilecek, hırsızlık, yolsuzluk yapabilecek bir din mi icat edeceğiz?!. Avrupa'nın böyle değer
lerini mi kabul edeceğiz?!. 

Bakın, siz özgürlüklerini daha yeni kazanmış olan Müslüman Türk cumhuriyetlerine Ba
tıdan değer ithal etmeye kalkacağınıza, başka işlere bakın. Çünkü, o insanlar, bugün sizlere 
isyan ediyorlar. Avrasya televizyonundan, Batının istediği değerleri ithale kalktığınızda, Türk 
cumhuriyetleri ayağa kalktı. Bizzat Sayın Demirel'i ikaz ettiler. "Bu yayınlar ahlaksızlık 
getiriyor" dediler; ondan sonra Sayın Demirel emir verdiler, bizzat TRT'ye emir verdiler: "Bu 
yayınları biraz düzeltin" dediler. Hoş, Türkiye'ye serbest ya!.. 

Arkasından, Amerika'dan emir geldi "Ermenistan'a 100 bin ton buğday gönderiniz" di
ye. Elçibey ses çıkarmıyor diye kalkıp bu kürsüden ilan edip, mazeret uydurdunuz. Arkasın
dan, Amerika'dan ikinci bir emir geldi Ermenistan'a elektrik satmanız konusunda. Elektrik 
satmaya kalktınız... 

Bakınız, dünkü Hürriyet Gazetesinde, Azerbaycan Savunma Bakanı Rahim Gaziyef nasıl 
isyan ediyor; bizzat gazete sütunundan okuyalım : "Türk Hükümetine değil, Türk halkına ses
leniyorum. İnanıyorum ki, Türk halkı, Türk Hükümetinin bu hareketine karşı tepkilerini dile 
getirecekler. Ermeniyi burada köşeye sıkıştırmışken, Türkiye'nin onlara enerji vermesi, olacak 
iş değil. Bu olayı Azerbaycan halkına hıyanet olarak kabul ediyorum. Bu, Türk halklarını par-
çalamak için dış güçlerin etkisiyle yapılmıştır." 
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Bu mesajdan sonra haberin devamını gene Hürriyet Gazetesinden okuyorum : "Olayla 
ilgili haberin Azerbaycan televizyonunda yer alması ve İçişleri Bakanı Hamidof'un açıklama
sının ardından, Hürriyet Baku bürosunun telefonları susmak bilmedi. Telefonlarda, özellikle 
yaşlı kadınlar şunları söylediler : Biz yıllardır kucaklarımızdaki balalarımıza (çocuklarımıza), 
Türk gardaşlarımızla buluşma zamanı yakındır, onlar gelirlerse bize komek (yardım) edecek
ler, Ermenilere gereken ders verilecek, diye ninniler okuduk, sınırların açılacağı günleri bekle
dik. Türk gardaşlarımız nasıl oldu da Ermenilere yardım ediyorlar? / 

Artık, Müslüman Türk cumhuriyetleri de konuyu gayet güzel anlamış vaziyetteler. Türki
ye'deki birtakım insanlar, mevki ve makamlarını koruma karşılığı, sırf Batının gözüne girmek 
için, tüm değerlerini ve dostluklarını, maalesef hiçe sayabiliyorlar. 

Sayın Demirel, sizi ikaz ediyoruz; biz, Batının bize ahlaksızlık ve tslam düşmanlığını geti
recek değerlerini istemiyoruz. Refah Partisi Türkiye'nin politik hayatında bulunduğu sürece 
buna müsaade etmeyeceğiz. 

Türkiye "Büyük Millet Meclisinde milliyetçi ve muhafazakâr Doğru Yol Partili değerli ar
kadaşlarıma sesleniyorum : Siz de benim gibi, bizim gibi, kendi değerlerinizi, Batının değerle
rinden üstün tutan kişilersiniz; lütfen, Sayın Başbakanı ikaz ediniz. 

Saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Cevap var mı efendim?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — "ABD'den emir alıyor" diye suçladı; cevap yok 

mu?'!, 
^AŞKAN — Cevap var mı?.. Cevap yok efendim. 
Sayın milletvekilleri, bir sayın üyenin acil, güncel, önemli bir konuyu Genel Kurula du

yurması gayet tabii ki, hakkıdır; sayın üye, bunu kullandı. Sayın Hükümetin de o konuda ce
vap verip vermeme hakkı vardır; kullanmıyorlar efendim... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Kullanırsa iyi olur diyoruz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... İstirham ediyorum efendim... 
Eğer demokraside herkes kendi hakkını kullanamıyorsa... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim, günah defterine yazıldı, o kadar."' 

Seçimlerde soracağız... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Efendim, herkesin, kendi hakkını kullanıp kullanmama özgürlüğü var, onu ifade etmek 

istiyorum. Rica ediyorum... ~ 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, bunlar da, Almanların arabalarıyla, Almanla

rın marklarıyla uğraşıyorlar; Alman plakalı arabalarla dolaşıyorlar!.. 

2. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kur t'un, Ermenistan'a elektrik enerjisi verilmesine 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ermenistan'a elektrik verilmesi konusuyla ilgili olmak 
üzere, Anavatan Partisinden Trabzon Milletvekili Sayın Fahrettin Kurt gündem dişi söz talep 
etmişlerdir. -

Sayın Kurt, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizin yakın
dan ilgilendiği ve son zamanlarda basınımızda da çıkan, Ermenistan'a elektrik verilmesiyle il
gili yapılan protokol hakkında, daha önce bu konularla ilgili bir arkadaşınız olarak, Yüce Ku
rulunuza bilgi vermek için söz almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki, Ermenistan ile bizim tarihin derinliklerinden gelen düşmanlığımıza; elçi
lerimizin katledilmesine; Yukarı Karabağ'da her gün şehit kanı akıtılmasına ve insanlarımızı, 
son derece katı yürekle, hunharca öldürmelerine rağmen, maalesef, bir hafta önce yapılan bir 
ptotokolle kendilerine elektrik verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Olayın bir sürü boyutu vardır. Bu boyutlardan bir tanesi, her zaman, Türk dünyasının 
önderi, ağabeyi olarak kendimizi lanse ettiğimiz Batı dünyasının görüntüsüdür. Bunun yanın
da, konu, Türki cumhuriyetlere karşı verdiğimiz güven duygusunun sarsılması bakımından da 
fevkalade büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bakanlığım zamanında bu konularla ilgilendiğim 
için detaylı bilgi vermek istiyorum. 

Ermenistan'ın elektriğini, Sovyet Rusya zamanında, Azerbaycan vermekte idi. Azerbay
can'ın elektirk üretimi, kendi ihtiyacından çok daha fazlaydı ve Ermenistan'a da elektrik veri
yordu. Ancak, malum olaylar cereyan edince, Ermenistan, Nahçivan'a verdiği elektriği kesmiştir, 
Bunun üzerine, Azerbaycanda Ermenistan'a veridği elektriği kesmiştir. 

1991 yılı Mart ayında Azerbaycan'a yaptığım bir seyahatte, Nahçivan'ın elektriğinin kesil
mesi ve buna karşı çözüm olması bakımından bizden destek istemişlerdir. O zamanlar Türki
ye'de, beheri 15 megavat gücünde olan altı tane, çalışmaz durumda; ama, bakımlı dizel jenara-
törlerimiz vardı; bunların bir kısmı Seydişehir'de, bir kısmı da Aliağa'da idi. Yaptığımız proto
kol neticesinde Türkiye Elektrik Kurumu, bu santralları Nahçivan'a hibe etmiştir. Bu santral-
lar bugün monte edilmiştir ve deneme üretimine başlamış durumdadır. Nahçivan'a elektrik ver
medikleri için, Türkiye hududundan, acil olarak, üç ayda, 30 megavatlık bir hatla Nahçivan'a 
bağlandık; arkasında da 154 kilovatlık hattın inşasına başladık. Şu anda bitmiştir, kabulü ya
pılacak durumdadır. 

Azerbaycan'dan elektrik alan Ermenistan, Nahçivan'ın elektriğini kesmişken, bizim, bu 
ihtiyacı giderebilmek için bu kadar büyük fedakarlık yapıp, kendilerine dizel jenaratörler hibe 
etmemizin karşılığında, bugünkü Hükümetin, kalkıp Ermenistan'a elektrik vermesinin mana
sını anlamak, izahını yapmak mümkün değildir. Hem Türk cumhuriyetlerine karşı olan say
gınlığımızın sarsılması, güvenirliğimizin sarsılması hem de Ermenistan'ın bize karşı hâlâ de
vam ettirdiği düşmanca tavırlar karşısında bunu izah etmek mümkün değil. , 

Ermenistan, bu emellerinden vazgeçtiğini deklare eder; yine, Azerbaycan'ın tasvibini alır
sak, hem elektrik vermeye hem karayollarımızı açmaya hem de diğer konularda her türlü ticarî 
ilişkiye hazır bir ülkeyiz; ama, bu düşünceleri var olduğu müddetçe, her gün Karabağ'da bir 
sürü Müslüman Türk kardeşimizin öldüğü bir ortamda, bunu ne Azerî Türk kamuoyuna ne 
Türkî cumhuriyetlere ne de Türk kamuoyuna anlatmak mümkün değildir. 

Eğer elektrik alacaksa, Azerbaycan'dan alsın. Hatları bağlı bir ülke gibi, enterkonnekte, 
şebekeler birbirine bağlı. Bırakalım, Azerbaycan'dan elektrik alsınlar; çünkü Azerbaycan'ın, 
kendi ihtiyacından fazla elektriği var; hatta, "Elektriğimizi Türkiye üzerinden Batı'ya pazarlayın" 
diye bize teklifte bulundular. 
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Dolayısıyla, mevcut Hükümetin, konuyu yeniden gözden geçirerek, hem deminden beri 
bahsettiğim mahzurları hem Türk kamuoyunun düşüncesini dikkate alarak, bu tutumundan 
vazgeçmesi gerekir. 

Bu emellerini sürdürdüğü müddetçe, PKK'ya silah yardımı yaptığı müddetçe, onu destek
lediği müddetçe, Karabağ'da her gün Türk ve Müslüman kanı akıttığı müddetçe, Ermenistan'a 
dostça yaklaşmamızın manasıhr anlamak mümkün değildir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kurt. 

3. — Konya Milletvekili Servet Turgut'un, Türkiye'de üslenen Çekiç Gttç'c ilişkin Gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in cevabı. 

BAŞKAN — Çekiç Güçle ilgili olmak üzere, Sayın Servet Turgut, buyurun. 

SERVET TURGUT (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Almanya'da nazi kalıntısı bazı barbar Almanlar tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza 
Yüce Allah'tan rahmet dileyerek ve Türk Milletine başınız sağ olsun diyerek, ülkemize yerleşti
rilmiş olan Çekiç Güç isimli yabancı askerî güçle ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç isimli yabancı askerî güç, 12 Temmuz 1991 tarihinden iti
baren ülkemizde bulunmaktadır. Çekiç, Güç, esas itibariyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin 5 Nisan 1991 tarih ve 688 sayılı Karan üzerine, Saddam zulmünden kaçan insanlara 
başlatılan insanî yardımın ikinci safhası olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Ocak 1991 
tarihli 126 sayılı Kararına dayandırılarak ülkemize yerleştirilmiştir. Halen Türkiye'de -1991 Ey
lül ayında uluslararası gücün kara unsurunun lağvedilmesini takiben- tncirlik'te 1 500 Ameri
kalı, 200 İngiliz, 150 Fransız; Pirinçlik'te 53 Amerikalı, 4 ingiliz, 1 Hollandalı, 1 İtalyan; tn
cirlik'te yine, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere hava kuvvetlerine bağlı 48 uçak 
ve bunların yanında az sayıda Türk personeli bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç, geldiği günden itibaren, Türkiye'de çok ciddî tartışmala
ra ve vatandaşlarımızın çok büyük tepkisine neden olmuş, siyasî bir olay haline gelmiştir. Çe
kiç Güç'le ilgili karar alındığı tarihlerde İktidarda bulunan siyasî parti ANAP, Türkiye'ye gel
mesinin faydalı olacağını; DYP, SHP, MÇP, RP ve DSP gibi, muhalefetteki siyasî partiler de, 
faydalı olmayacağını savunmuşlardır. O günden bu yana, Çekiç Güç'ün, özellikle Türkiye'nin 
en büyük meselesi olan bölücü terör olaylarıyla ilgili, ülkemize zararlı faaliyetler içinde bulun
duğuna dair Türk basınına intikal eden haberler olmuş ve bu haberler kamuoyunda çok bü
yük İnfial uyandırmıştır. 

Çekiç Güç'ün, Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması için öncü bir kuvvet görüntüsü içinde 
olan örgütlere silah, mühimmat, istihbarat ve lojistik destek sağladığı şeklinde çok yaygın bir 
kanaat mevcuttur. Çekiç Güç, geldiği günden itibaren Türkiye'de bu tartışmalar yoğunlaşmış
tır. Yapılan bu tartışmaları kuvvetlendirecek ciddî delil ve materyaller ise herkesin malumudur. 

Çekiç Güç'ün yapması gereken hizmet, askerî bir hizmet olmayıp, insanî yönü ağır basan 
bir hizmet olmalıdır. Bu hizmetin yapılma yeri de Kuzey Irak'tır. Kuzey Irak'taki insanlara in
sanî yardım yapmak amacıyla görevlendirilen bir askerî birliğin, Türkiye topraklarında, hele, 
Türk kamuoyunun ve siyasî partilerin muhalefetine rağmen üslendirilmeye devam ettirilmesi
nin mantıkî bir izahı yoktur. 
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Eğer bu askerî güç, gerçekten, Kuzey Irak'taki insanlara insanî yardım yapmak istiyorsa, 
bu hizmeti Kuzey Irak'ta yapmalıdır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletler, insanî yardım yapılması ka
rarı vermesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk güvenlik birimleri, gerek Türkiye hudut
ları içinde gerekse Kuzey Irak'taki insanlara her türlü insanî yardımı yapabilecek güçtedir. Bu 
konuda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir görevi yapamayacağı gibi bir görüşü kimsenin 
benimsemesi mümkün değildir. Çekiç Güç'ün, özellikle, bağımsız bir ülke olarak sınırlarımız 
içinde bulunuyor olması, Türkiye'nin bağımsızlığını zedeleyen bir durumdur. 

ikinci olarak, Çekiç Güç'ün, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, 
uzun süredir devam eden bölücü terör olaylarına destek veriyor olmasıda Türk kamuoyunda 
büyük bir çoğunlukla bu gücün Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürecek bir 
çalışma içinde olduğu fikrini ortaya koymaktadır. 

Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yapmış olduğu güvenlik operasyonu 
şurasında, Çekiç Güç'e ait uçakların, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını takip ettiği, gü
venlik güçlerimizin faaliyetlerini zorda bıraktığı, basınımıza intikal eden bilgiler arasındadır. 

Çekiç Güçle ilgili olarak, Hükümetimiz, uluslararası çeşitli güçlüklerle Içarşı karşıya ola
bilir; ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, özellikle bazı ülkelerin talepleri karşısında, ar
tık, millî iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kullanma durumundadır. 

Bazı ülkelerin, Türkiye'nin çok makul talepleri karşısında bile "işte, biz istiyoruz; ama 
Kongrenin kararı önemli" gibi gerekçelerini de örnek alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
rjsrçek iradesini ve üstün iradesini kullanarak kendisini de zor durumda bırakmadan bu konu
yu muhakkak halletme durumundadır. 

Bu ciddî konuda ve milletimizi rahatsız eden müllî meselede, Hükümetimizin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi huzuruna, yeniden, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması talebiyle gel
memesini talep ediyor ve bu konudaki görüşlerinin bir an evvel açıklanmasını istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor ve teşekkür ediyorum. (MÇP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Turgut. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin cevap vere

cektir. 
Buyurunuz Sayın Şahin. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHÎN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
değerli Milliyetçi Çalışma Partimiz Milletvekili Servet Turgut'un, Çekiç Güçle ilgili konuşma
sına cevaben Hükümetimizin kısa bir açıklamasını okuyorum. 

Bilindiği gibi, "Çekiç Güç" dediğimiz Provıda Comfort Harekâtı, Körfez Savaşının sona 
ermesiyle birlikte, Irak yönetiminin, Kuzey Irak'ta yürüttüğü sindirme harekatı sonucunda ka
dın, çoluk çocuk yarım milyonu aşan bîr kitlenin sınırlarımıza yığılması sonucunda, bu kitle
nin içine düştüğü trajik durum kadar, toplu göç hareketinin sınırlarımızın fizikî güvenliği ve 
ekonomik, sosyal düzenimiz açısından yarattığı önemli sorunların giderilmesi amacıyla, za
manın hükümeti tarafından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 Nisan 1991 tarihli ve 
688 sayılı Kararı muvacehesinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Ocak 1991 tarihli ve 
126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılmıştır. 
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Aradan geçen süre zarfında Kuzey Irak'ta nispî bir sükunet sağlanmış olmasına rağmen, 
1991 Nisan ayında karşı karşıya kalınan trajik olayların tekrarını önleyecek koşullar henüz oluş
madığı gibi, Kuzey Irak'taki halkın güvenlik ve insanî yardım ihtiyaçlarının da sürdüğü görül
müş, anılan harekatın süresi, Türkiye Büyük Millet Meclisini anılan kararına dayanılarak, 1991 
Eylül ayında, zamanın hükümeti ve 1991 Aralık ayında da Hükümetimizce birer kez uzatılmış
tır. Ancak, Hükümetimiz, 1991 Aralık ayındaki uzatma sırasında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 126 sayılı Kararma dayanan yetkiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisine iade etmiştir. 

Hatırlanacağı gibi, 1992 Haziran ayına gelindiğinde, Irak'ta, yukarıda değinilen koşulla
rın devam ettiği değerlendirilerek, Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine harekatın 
uzatılmasını tasviye etmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de 26 Haziran 1992 tarihli ve 180 
sayılı Kararıyla, harekâtın süresini altı ay daha uzatmıştır. Harekâtın uzatılmasının dayandığı 
gerekçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararında da açıklıkla ortaya konmuştur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi» aynı zamanda, çokuluslu gücün, amaçlarına uygun olarak kullanılma
sıyla ilgili bütün kararları almaya Hükümetimizi yetkili kılmış olup, bu görev titizlikle yerine 
getirilmektedir. 

Bu çerçevede, her şeyden önce bir zorunluluk sonucu başlatılan ve sürdürülen Huzur Ha
rekâtı, bugüne kadarki uygulama ışığında ülkemize yönelik bir toplu göç hareketinin yarataca
ğı sorunların Önlenmesi bakımından çıkarlarımıza hizmet etmiştir. Ayrıca, bu gücün faaliyet
leri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı çerçevesinde mütalaa edildiği 
için, Irak konusunda Türkiye'nin uluslararası camia ile birlikte hareket edeceği şeklinde belir
lenmiş olan Hükümet politikasıyla uyum halinde bulunmaktadır. 

Süresi 30 Aralık 1992 tarihinde sona erecek olan huzur Harekâtının tekrar uzatılması, bun
dan önce de yapıldığı gibi, Hükümetimiz tarafından günün koşullarına göre tekrar değerlendi
rilecek, çıkarlarımıza hizmet etmeye devam edeceği sonucuna varıldığı takdirde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulacak ve harekâtın geleceğine ilişkin nihai kararı yine Türkiye Büyük 
Millet Meclisi verecektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz efendim. 
Değerli milletvekilleri,-gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu'nun, TBMM Başkanvekilliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/103) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğinden istifa tezkeresi vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek malumları olduğu üzere, Anayasamızın 94 üncü maddesi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanvekillerinin, üyesi bulundukları siyasî partinin Meclis içindeki ve dışındaki faa
liyetlerine katılmalarına izin vermemektedir. 
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Oysa, 30 Kasım 1992 günü toplanacak Anavatan Partisi Olağanüstü Kongresine katılarak 
oy verme, seçme, seçilme gibi demokratik haklarımı kullanmak kararındayım. 

Bu nedenle görevimden istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Yılmaz Hocaoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

Adana 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Çok değerli arkadaşımıza, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyo

rum; ancak, önümüzde dağ gibi duran bütçe çalışmalarına bir an önce yetişmesini de kendi
sinden rica ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şahane bir parlamento. Bravo. Nazik, kibar... 

2. —Antalya Milletvekili Veysel Atasoy'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/104) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Veysel Atasoy 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — 22 Kasım 1992 tarihinde Almanya'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 

üç Türkün cenaze merasimlerine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Almanya'ya gide
cek olan Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/705) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Okutup, onay 
ve bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
22 Kasım 1992 tarihinde Almanya'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 3 Türk

'ün cenaze merasimlerine katılmak, saldırılarla ilgili ayrıntılı araştırmalar yapmak, yetkili mer
cilerle ve parlamenterlerle görüşmelerde bulunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanvekili E. Yıldırım Avcı Başkanlığında 6 kişilik bir Parlamento heyetinin, 26 Kasım - 1 Ara
lık 1992 tarihleri arasında Almanya Federal Cumhuriyetini ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanınca uygun görülmüştür. 

Söz konusu ziyarete aşağıda isimleri yazılı Parlamento Heyetinin katılması, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 10 ve 2 
nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun onay ve bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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E. Yıldırım Avcı (tzmîr) 
Mustafa Çiloğlu (Burdur) 
Mustafa Doğan (Gaziantep) 
Ali Uyar (Hatay) 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Gürol Soylu (İstanbul) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi onayınızı alacağım : Bu listeyi okunduğu biçimiyle kabul edenler lütfen işaret bu

yursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/706) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 10/12 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
Geçici Başkanlığının, Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin 
tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10/12 esas nolu Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini yap

mak amacıyla, 25.11.1992 günü toplanmış, toplantıya katılan 8 üyenin kullandığı 8 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı, soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Münif Islamöğlu 
Kastamonu 

- 10/12 esas nolu Araştırma 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Ali Eser (Samsun) 8 oy 
Başkanvekili : Orhan Ergüder (İstanbul) 8 oy 
Sözcü : İbrahim Gürsoy (İstanbul) 8 oy 
Kâtip : Mustafa Baş (İstanbul) 8 oy 
BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, neyi oyladığımızı, neyi müzakere edeceğimizi bilebilmemiz için, her 

şeyden önce sükunetle takip etmemiz gerekiyor. Gerçi, Almanya'ya gidecek arkadaşların liste
sini oyladık, kabul buyurdunuz; ama, kimler gidecek, ne için gidecek, o konuda tereddüt yok 
inşallah... 

SÜHA TANIK (İzmir) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Değerli milletvekilleri... (Gürültüler) 
Bir husus mu var efendim?.. ("Yok" sesleri) Yok, peki. 
Bu bile, takibimizin sükûnet içinde olmadığını gösteriyor. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Emin olmadığınız bir şey mi var Sayıri Başkan? 
BAŞKAN — Var efendim. Sayın Ergüder, "Nereye gidiyoruz?" buyurdular oradan, yanı

mızdaki arkadaşımıza. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşülmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hak
kında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı: 141) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, daha önce başlayıp, görüşmeleri yarıda kalan ve 9 
uncu sırada yer alan, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolay
lıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine, İçtüzük 
ve uygulamalar açısından, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının tümü üzerinde Refah Partisi, Anavatan 

Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti grupları görüşlerini ifade buyurmuşlardı. Diğer gruplar
dan tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı?.. Yok. 

Şahsı adına söz isteyen Sayın Gaffar Yakın burada mı?.. Yok. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya)— Süre uzatımı için oylama yapıldı; karar yetersa
yısı yoktu. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, o görüşmenin yapıldığı saatte kürsüde hazır bulunan . 
•bürokrat arkadaşlarımın ifadesi şudur : Bu madde görüşüldüğü sırada, zaman yetersiz olacağı 
için, zamanın uzatımına dair oylama noktasında karar yetersayısı istenmiş, yetersayı olmadığı 
için ara verilmiştir yahut birleşim kapatılmıştır. Şimdi, elbette, kaldığımız yerden devam edip, 
Genel Kurulda grubu bulunan diğer partilere sormamız gerekiyordu. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol Partisi gruplarının söz talebi var mıdır, yok mudur?.*. 

(1) 141 S. Sayılı Bazmayazı 19.11.1992 tarihli 29 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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FEHMİ IŞIKLAR (Diyarbakır) — Sayın Başkan, o oturumda ben de vardım. Gruplar 
adına konuşmalar tamamlanmıştı ve şahısları adına Sayın Gaffar Yakın konuşacaktı. Sayın 
Başkan,."süre yetmez" diye zamanın uzatılmasını oya sundu; karar yetersayısı arandı ve bulu
namadığı için süre uzatılamadı, Sayın Gaffar Yakın konuşamadı. Gruplar adına konuşma 
bitmişti. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. Zaten gruplar adına söz yok; o nokta da geç
miş. Kişisel görüşme yapmak üzere, Sayın Gaffar Yakın arzu buyurursa söz vereceğim tabii. 

Değerli milletvekilleri, görüşülecek bu sözleşme, işçilerimizi, iş hayatımızı çok yakından 
ilgilendiren uluslararası bir sözleşmedir; ama, Genel Kurulun tasvibinden, onayından geçmesi 
de şarttır, uygulanabilir olması için. 

Konu çok önemlidir; Genel Kurula gelen her konu çok önemlidir; ama, bu biraz daha 
önemlidir. Eski bir sendikacı olarak bunu hissettiğimi Sayın Genel Kurula ifade etme ihtiyacı 
duydum. Bu sözleşmeler, inşallah, işçimize, iş hayatımıza, toplumumuza hayırlara vesile olur. 

Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, kişisel söz talebi yoktur. 
Tümü üzerinde... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı? . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu Meclisi doğru yönetin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — "Yok" dediniz, niye söz veriyorsunuz? 
BAŞKAN — "yoktur" dedim ama, sayın üye "vardır" diyor. (DYP ve SHP sıralarından 

gürültüler) Müsaade buyurun efendim. Sayın üye, konuşmasını, zannediyorum kısa kesecektir. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kendisinin en tabii hakkıdır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın özal, bu, uluslararası iş hayatıyla ilgili bir sözleşmedir. Buyurun 

efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gö

rüşmekte olduğumuz milletlerarası anlaşma, Anayasamızın 90 inci maddesine göre yapılmış 
bir anlaşmadır. Milletlerarası anlaşmalar, usulüne göre yapıldıkları takdirde, belirli şartlara göre 
uygulamaya geçilebilir ve bunlar hakkında, kanunlarda olmadığı üzere, Anayasa Mahkeme
sinde dahi dava açılamaz. Yani, bu tasarı buradan geçtikten sonra, milletlerarası bu anlaşma 
buradan geçtikten sonra, değiştirmek için bir şansınız yoktur. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Onları biliyoruz, fikrini söyle. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Lütfen efendim, lütfen... 
Benim söylemek istediğim şudur : Çalışma... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup adına konuştun. Bir kişi, hem grup adına, hem kişisel 

konuşamaz. N .. 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben şahsım adına konuşuyorum Sayın Genç. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın özal. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Grup adına da sen konuştun. 
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YUSUF BOZKÜRT ÖZAL (Devamla) — Hayır. Grup adına konuşmadım. Siz Meclisi ta
kip etmiyorsunuz! 

BAŞKAN — Sayın özal, müsaade buyurur musunuz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir sayın üyenin, hem grubu adına, hem şahsı adına konuşma 

hakkı vardır. İçtüzükte mani bir hüküm yoktur. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sürem 10 dakikadır değil mi Sayın Başkan? (DYP 

ve SHP sıralarından "5 dakika" sesleri) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde 10 dakikadır efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, işçilerimizin durumunu... 
BAŞKAN — Yalnız, 10 dakikayı kullanmak mecburiyetinde değilsiniz efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, daha önce de bitirebilirim, müsaade 

ederlerse, yani dinlemek lütfunda bulunurlarsa bazı arkadaşlarımız, daha da kısa kesebilirim. 
Yalnız, bazı şeyleri burada Meclisin önünde söylemek mecburiyeti vardır; bunlan zabıtla

ra geçirmek mecburiyeti vardır. 
Birincisi, işçilerimizin, bütün medenî dünya işçilerinin sahip olduğu haklara sahip olma

sını hepimiz gönülden istiyoruz; burada herhangi bir problemimiz yoktur. 
İkincisi; bu, bizim bir iç meselemizdir. Bunun, bir kere, üzerine basarak durmak istiyo

rum; bu, bizim bir iç meselemizdir. 
Türkiye'de sendika özgürlüğü, anayasal bir hükümdür. Anayasa, "Sendikalarla ilgili hu

suslar kanunla düzenlenir"'der; beynelmilel anlaşmalarla yapılmaz. 
Bunlar kanunla düzenleniyorsa, Sayın Bakanın vazifesi -bir senedir yerinde oturuyor- bu

nunla ilgili kanunları getirip, usulüne uygun bir şekilde buradan geçirtmekti. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Siz, sekiz sene oturdunuz da niye geçirtmediniz?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz, söz verdiniz, bir senedir söz verdiniz; Sayın 

Bakan da söz verdi... 
Bakınız, Millet Meclisinde kanunların görüşülme usulleri vardır; her maddesi ayrı ayn gö

rüşülür. Bir milletlerarası anlaşmayı bizim burada madde madde görüşme imkânımız yok; bu
nu anayasa kısıtlamış; diyor ki : "Ya kabul edersiniz ya reddedersiniz." Yani, şimdi şu anda 
böyle bir beynelmilel anlaşma getirilerek, Meclisin, iradesini kullanma hakkı engelleniyor. Belki, 
getirilecek anlaşmayla ilgili olarak, Mecliste değişiklikler yapılacaktı... Belki, yapılma imkânı 
da vardı... Meclis, bu imkândan niçin mahrum ediliyor?,. Neden bu şekilde bir yola tevessül 
ediliyor?.. Bu kadar önemli olan, işçilerimizin haklarıyla ilgili bu konuda, şu Mecliste neden 
gidip de bir beynelmilel anlaşmanın arkasına sığınılıyor da, doğrudan doğruya, Sayın Bakan, 
bunu bir kanun tasarısı olarak getirmiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Acaba bu konuda, 
koalisyon ortaklarının anlaşamadıkları bir husus mu vardır? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Var veya yok; o seni ilgilendirmez! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Soruyorum, acaba böyle bir durum mu vardır? 

Niçin normal yola başvurulmuyor? 
Bakınız, Türkiye'de, Türkiye kanunlarıyla memleket idare edilir; beynelmilel anlaşmalar

la memleket idare etmek usulden değildir. Beynelmilel anlaşmalar, sadece bazı normları ortaya 
koymak için yapılır; ama siz kalkıp bu memlelceti beynelmilel anlaşmalarla idare etme yolunu 
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seçiyorsanız, fevkalade yanlış yapıyorsunuz... Türkiye Büyük Millet Meclisi ne güne duruyor? 
Biz burada lastik damga mıyız? Hükümet gidecek, altı tane anlaşma yapacak; biz burada ka
bul edeceğiz veya etmeyeceğiz... 

Hatta, şunu da duydum : "Efendim, bu anlaşmaları tek tek görüşmeyelim, tümünü bir 
seferde görüşelim; çıksın, gitsin..." 

Böyle bir yaklaşım tarzı olur mu? Hem işçilerimizin sendikal haklarından bahsediyoruz 
hem de Mecliste bu hakların görüşülmesini engelleyecek bir metot uyguluyoruz... Neymiş efen
dim; beynelmilel anlaşma... Eğer burada sendikal haklar ve özgürlükler veriliyorsa, memurla
ra sendikalaşma özgürlüğü veriliyorsa, yenilikler getiriliyorsa, her maddenin bu Mecliste ayrı 
ayrı müzakere edilmesi lazım. Eğer siz kalkıp, Anayasanin 90 inci maddesinin arkasına sığı
nıp, gidip beynelmilel anlaşma yapıp, Meclisi, "efendim, bunu isterseniz kabul edin, isterseniz 
kabul etmeyin" gibi herhangi bir şekilde bir emrivakiye getirirseniz, bu, demokratik bir yol 
değildir. 

Bakınız, sendikacılık yapmamış sendikacılıkla ilişkisi bulunmamış arkadaşlarımız, bu an
laşmaları okumamışlardır bile. Açık konuşuyorum; hangi maddesini okuduk?.. Hangi madde
si şuradan okundu.. İşçilerimize ne getiriliyor, bilmiyoruz. Arkadaşlar, rapor bile okunmadı, 
raporun okunmasına bile ret oyu verildi. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Rapor herkese dağıtıldı; oku. tşte burada; oku. Niye 
okumuyorsun?.. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, burada, Mecliste okunup, zabıtlara 
geçmesi lazım. Eğer, siz, bu kadar önemli bir meselede, bu anlaşmanın okunarak zabıtlara geç
mesini dahi, istemiyor, anlaşnıayı zabıtlardan bile kaçırıyorsanız, bu işin içinde bir şeyler ara
rım ben. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına bile geçmemiştir. Rapor, sade
ce komisyondan buraya gelmiş, burada da, "okunmasına gerek yoktur" denmiştir. 6 tane 
anlaşma... , , 

Sizin işçilerinizin esas sendikal özgürlükleri, ana kanunlar beynelmilel anlaşmalarla dü
zenlenir mi, nerede görülmüştür bu? Hem hükümranlıktan bahsedersiniz, "Türkiye Cumhu
riyeti Devleti hükümran ülkedir" dersiniz hem de gidersiniz ILO'nun arkasına sığınırsınız! Olur 
mu böyle şey?! 

ILO'nun normlarına uyalım; ben bunu kabul ediyorum; ama, bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapar arkadaşlar. Siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmadığı bir kanunla, 
yani bir beynelmilel anlaşmayla, gelip, bu işi nasıl kaçırırsınız? Yani, acaba çekiniyor musu
nuz, diyorum... Bunun burada okunmamasının, maddelerine tek tek girilmemesinin anlamı 
nedir? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Saati doldu Sayın Başkan. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, daha Sayın Bakana soru da 
soracağım. Hakkımız var; soru soracağım, cevap isteyeceğim -belki yazılı cevap verir- ve Mec
lis İçtüzüğünün verdiği bütün imkânları da kullanacağım; çünkü, siz bunu öyle bir hale getir
diniz ki, 6 tane önemli anlaşma iki dakika içerisinde kanunlaşıp gidecek... Böyle şey olur mu?.. 
Biz, bunun ne olduğunu bilmek istiyoruz ve bunu onayladığımız zaman, kalben, niçin onayla
dığımızı da bilmek istiyoruz. Burada, bazı arkadaşlarımız, ellerini kaldırarak, neye oy verdik
lerini bilmeden, huzuru kalple bunu yapabilirler, yapsınlar, ben onlara bir şey demiyorum; ama, 
ben tatmin olmak istiyorum. Onun için soru da soracağım; soru sormaya da hakkımız vardır 
elbette. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sorun efendim, sorun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar ifa

de ediyorum ve sözlerimi bağlıyorum : Türkiye'de çalışan işçilerimizin, Batılı ileri ülkelerde 
olduğu gibi, en iyi standartlarda çalışma imkânının getirilmesini biz de hulusi kalple istiyoruz, 
bir; bunu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kanunları vasıtasıyla yapmak istiyoruz, iki. Eğer, 
bu Hükümet, bunu, beynelmilel anlaşmalar vasıtasıyla, kanun çıkarmadan yapma yoluna gi
diyorsa; yanlıştır; bunu ifade etmek istiyorum. Kanunu çıkarırsınız, kanun çıktıktan sonra da 
gider anlaşma yaparsınız; buna bir diyeceğim yoktur; ama, önce Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde müzakere edilmesi gereği vardır diyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın özal, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, bir hususun düzeltilmesine ihtiyaç duydum. . 
Değerli milletvekilleri, Genel Kurulun malumu olduğu üzere, komisyon raporlarının oku

nup okunmaması hususuna Yüce Kurul karar verir. Okunmamasına karar vermişse; bu, ko
misyon raporları bîr yerlerde bırakılacak anlamını taşımaz. Her komisyon raporu, onunla ilgi
li müzakere tutanaklarına eklenir. 

Meselenin bu surette zapta geçmesine ihtiyaç duydum, teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, Sayın özaPa teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum; çünkü, Sayın özal konuşmasıyla, bir konunun açıklığa çıkarılmasına olanak ver
miştir; bundan dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum; ama, dilerdim ki, Sayın özal lüt
fedip de şu sözleşmeyi bir okuma imkânına sahip olsaydı, daha iyi olurdu. Çünkü, bunun ar
kasında sözleşme metni var. 

Benim bugün huzurunuza getirmiş olduğum bu sözleşmeler, Uluslararası Çalışma örgü
tünün bugüne kadar imzalamış olduğu 173 sözleşmeden bazılarıdır. Bu 173 sözleşmeden 12'si, 
temel insan haklan ve üçlü danışmalarla ilgilidir. 135 sayılı Sözleşme de, temel insan haklarıy
la ve üçlü danışmalarla ilgilidir. Türkiye, bugüne kadar bu 173 sözleşmeden, insan haklarına 
ilişkin olan 12 sözleşmenin 5'ini imzalamıştır. Bugün görüşeceğimiz bu 7 sözleşmeden 4'ü de 
temel insan haklarına ilişkindir. 135, 87, 151 ve geçen dönem gelip de kadük olan 144 sayılı 
sözleşme insan haldanna ilişkin sözleşmelerdir. 

Esasen, görüştüğümüz bu sözleşme, bizim, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 30 uncu mad
desiyle uyum içindedir. Bu maddeyi açar okursanız, görürsünüz. İzin verirseniz, ben sizi zah
mete sokmadan, okuyayım. Diyor ki: "İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini 
haklı bir neden olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez." Dola
yısıyla, bugün bizim getirmiş olduğumuz 135 sayılı sözleşme, 2821 sayılı Sendikalar Yasasıyla 
uyum içerisindedir ve bununla ilgili ayrı bir yasal düzenlemeye de gerek kalmadan, toplu söz
leşmelerle de bunun sağlanması olanaklıdır. Ayrıca, bu sözleşme, 1971 yılında imzalanmıştır. 

Bir uluslararası sözleşme, Uluslararası Çalışma Teşkilatında görüşülürken, bunun görüş
me süresi en az altı yıl önce başlar ve -çifte görüşme tabir edilir- iki yıl üst üste görüşülür. Bu 
uluslararası toplantılara, o ülkenin işçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve bir de hükümet tem
silcileri katılır. Bu sözleşmeye, ülkemizden katılan işçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve hükü
met temsilcileri olumlu oy kullanmıştır. Dolayısıyla, bugün, bu sözleşmenin imzalanmasıyla, 
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uluslararası alanda çalışma barışının ve evrensel barışın sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. 
Açar, metni bakarsak, mevzuatımıza aykırı bir tarafının olmadığını görürüz. Diğer sözleşme
ler geldikçe açıklama yapacağım. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki... 
Söz talebi mi var efendim? Sayın Fırat, söz talebi mi var? (DYP ve SHP sıralarından "Ne 

sözü efendim?" sesleri, gürültüler) 
Efendim, bir işaret geldi, bunu vuzuha kavuşturmanı lazım. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Uluslararası Çalışma örgütünün 1971 yılında Cenevre'de toplanan 56 ncı 

Konferansında kabul edilen "işletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlana
cak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, grupları adına Sayın Elkatmış, şahısları adına da Sayın Özal 
söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına konuşmak üzere, buyurun sayın Elkatmış. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hak
kında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı üze
rinde, Refah Partimiz adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, 25 Kasım 1991 tarihli programının 33 üncü sayfasında, 
aynen, "Sendikal hakların, ülkemizde, ILO standartlarına uygun çerçevede kurumsallaşması 
sağlanacaktır. İşçi-işveren ilişkilerinin, Türkiye'de sosyal güvenceleri geliştirici ve sosyal barışı 
güçlendirici yönde olması sağlanacaktır" taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüt, Hükümeti 
oluşturan DYP ve SHP'nin hükümet protokolünün 9 uncu sayfasında da aynen belirtilmiştir. 

Hükümet, bu taahhüdüne rağmen bu yönde hiçbir somut adım atmamış ve hiçbir şey de 
yapmamıştır. Bu Hükümet, demokratikleşmenin ön şartlarından saydığı ve kamuoyunda ILO 
sözleşmeleri diye tanınan 7 adet sözleşme demetini dahi ancak görüşme safhasına getirebilmiştir. 

Bu Hükümet, demokratikleşme konusunda samimî değildir. Bu kavramı da istismar et
mekte ve daimî surette gündemde tutarak kamuoyunu oyalamaktadır. Halbuki, bu Hüküme
tin ilk işi, enflasyon canavarını önleyerek, işçimizin, memurumuzun, köylümüzün, esnaf ve 
sanatkârlarımızın ve tüm halkımızın yoksulluk ve sefaletten kurtulmasını sağlamak, terör be
lasını sona erdirmek, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak yönünde çalışmak ve karar 
almak iken, tam bunun aksi yapılmıştır. Zira, bu Hükümetin çıkardığı ilk kanunlar, mahallî 
seçimlerin ertelenmesi, vergi kaçıran yüzsüzlerin affedilmesi, kadınların Harp Okuluna alın
ması ve Başbakanlık Müsteşarının görev süresinin üç yıl uzatılması olmuştur. Bunun dışında, 
sadece erken emeklilik ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklik faydalı bir ka
nun olarak çıkmıştır. 
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Memleketimizin ve milletimizin ilk ve önemli meseleleri olmayan bu konularda Meclisi 
günlerce ve aylarca oyalayarak, esas yapılması gerekenleri yapmamışlardır, tşte bu sözleşme 
ancak şimdi önümüze gelmiştir. 

Görüştüğümüz bu kanun tasarısı ve onaylanması istenen 135 Sayılı İşletmelerde tşçi Tem
silcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme, hukuka, iş barı
şma Uygun bir belgedir. Bu Sözleşmeyi kabul etmemek için, ortada herhangi bir neden bulun
mamaktadır; ancak, önemli olan, bu sözleşmenin kâğıt üzerinde kalmamasıdır. Nitekim, 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 29 ve 30 uncu maddelerinde, işçi sendikalarının yöneticilerinin 
ve işyeri sendikalarının temsilcilerinin teminatlarının bulunduğu belirtilmektedir. Ancak, ka
nundaki bu teminat, çoğu kez, hem de bu iktidar tarafından hiçe sayılmaktadır. 

Bu Hükümetin bu konudaki bir icraatını, en son misal olmak üzere arz etmek istiyorum. 
Ankara'nın Çamhdere beldesinde 1 Kasım 1992 de yapılan seçimlerde, TEK'te şoför olarak 
işçi kadrosunda çalışan Hüseyin Taş isimli bir kardeşimiz, Refah Partisinden belediye meclisi 
adayı oldu. Bu kardeşimiz, işyeri temsilcisi olmasına rağmen, yani, 2821 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinde belirtilen teminat altında olmasına rağmen, aday olur olmaz, önce bir aylı
ğına Kazan'a bihara da üç aylığına Şerefli Koçhisar'a geçici görevle gönderilmiştir, tşte bu Hü
kümetin, hak, hukuk ve demokrasi anlayışı, şeffaflık anlayışı, teminat anlayışı!.. 

Değerli arkadaşlar, bırakın işçi temsilcisinin teminatını, bu ülkede, milletvekili, Anayasa 
teminatı olmasına rağmen dayak yiyor, onun dahi teminatı yok; milletvekilinin kendisine iş
kence ediliyor. Hepinizin de bildiği gibi, partimizin Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci, 
herkesin gözü önünde ve Ankara'nın göbeğinde dayak yiyor, karakola götürülüp işkence edili
yor ve bunu yapanlar da, İçişleri Bakanının özel koruma ve himayesi altında bulunuyor. Bunu, 
şunun için anlatıyorum : Kâğıt üzerinde kalacak teminatların hiçbir anlamı yoktur, hiçbir öne
mi yoktur, önemli olan, insana, düşünceye, hak ve hukuka saygılı olmaktır. 

Anlattığım misâllerden de anlaşılacağı gibi, bu Hükümet işbaşında kaldığı sürece, insan
lık ve hukuk ihlalleri, artarak devam edecek ve her türlü teminat kâğıt üzerinde birer tatlı hatı
ra olarak kalacaktır. . 

Biz, bu yasaya olumlu oy vereceğiz. Bu yasa aynı zamanda, gayet demokratik, güzel bir 
yasadır. Yasanın hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (RP, SHP ve DYP sıraların
dan .alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Temsilcisi Sayın Elkatmış'a teşekkür ediyorum. 
* Sayın Özal, şahsınız adına buyurun efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 
yaptığım konuşmayı tekrar edecek değilim. Gerçi, bütün bu anlaşmalar aynı mahiyette, aynı 
usule göre geçiriliyor; ancak, şunu ifade etmek istiyorum. Gündemde 117 tane kanun tasarısı 
bulunmaktadır. Burada, şu anda, yarım kalmış Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat 
Kanunu görüşülmesi gerekirken, diğer kanun tasarılarının görüşülmesine geçilmiştir. 

Takdir edersiniz ki, gündemin belki 103 üncü sırasında bulunan bir kanun tasarısı, Danış
ma Kurulu kararıyla bir gece öncesinden gündemin 9 uncu sırasına getirilmekte; ertesi günü 
buraya geldiğimizde, gündeme göre kanun tasarıları görüşüldüğünde, gündemin ilk 8 inci sıra
sına kadar olan kanun tasarılarının görüşülmemesi için komisyon bulunmamakta, 9 uncusuna 
sıra geldiğinde komisyon aniden yerine gelmekte ve bizden de şu beklenmektedir : Hepimiz 
hazırlıklı olacağız, bu kanun tasarısı üzerinde fikir belirteceğiz, oy vereceğiz... 
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Bu, mümkün değildir; yani, 117 tane kanun tasarısı ve teklifinin bulunduğu bir gündemi, 
bir milletvekilinin, gündemdeki bütün kanun tasarı ve tekliflerini inceleyip, görüşlerini topla
yıp hazırlaması mümkün değildir. Bir gün gelecek, bakacak ki, 113 üncü sıradaki kanun tasa
rısı gündemin 1 inci sırasına gelmiş ve siz de orada hazırsınız!.. Bu arada, komisyon raporu 
da okunmayacak!.. Kanun tasarısı olduğunda komisyon raporunun okunmaması o kadar önemli 
değil; çünkü, kanun tasarısının maddelerini tek tek inceleme imkânınız var; ama, böyle bir 
milletlerarası anlaşmanın, aniden, gene aynı usulle önümüze getirilmesi ve ondan sonra, bura
da, raporun da okunmaması sebebiyle, buradaki milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun 
özel olarak kendi çalışması sebebiyle, yani sendikacılık sebebiyle ilgisi olmayanların bu sözleş
meden haberi yoktur Sayın Başkan. ' 

MUSTAFÂ YILMAZ (Malatya) — Danışma Kurulu kararı var; rapor da dağıtıldı... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biliyorum efendim, Danışma Kurulu kararı var* 

onu söyledim zaten; ama diyorum ki, bu uygulama bizim Millet Meclisinde sıhhatli çalışma 
yapmamızı engellemektedir; onu söylüyorum. 

Sayın Başkan, diyorsunuz ki, "Efendim, rapor okunmasa bile zabıtlara geçecektir." Doğ
rudur, zabıtlara geçecektir; fakat ben de kanun tasarıları için önemli değildir ama, bir milletle
rarası anlaşma için bizim hiçbir imkânımız yok diyorum. Onun için, bir talepte bulunacağım. 
Sayın Bakandan. Biraz önce çıkıp bir açıklamada bulundular; tabiatıyla, kanun tasarılarının, 
anlaşmaların tümü üzerinde, her birisi için ayrı ayrı konuşmadılar. Benim şu anda isteğim şu
dur : Lütfen, Sayın Bakan çıksınlar, her anlaşma konusunda, özet olarak, bu anlaşmayla ne 
getiriliyor, işçilerimiz ne kazanıyor; bunları açıklasınlar; biz de dinleyelim, fikir sahibi olalım. 
Bunu istemek, en azından milletvekili olarak hakkımızdır. Aksi takdirde, burada yapılan gö
rüşmeler hiçbir fayda vermemektedir, Millet Meclisi neyi incelediğini bilememektedir. Hiç ol
mazsa, her kanun tasarısı görüşülürken Sayın Bakan kürsüye gelip beş on dakika bunu bize 
izah etsinler, biz de bilgi sahibi olalım ve niye "evet" dediğimizi bilerek vazifemizi yapalım. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz talebi yoktur. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

*• BAŞKAN — Madde üzerinde grup adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle... 
Oylamadım efendim... Oylamadım efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bekliyorsunuz ve Genel Kurulu yanıltıyorsunuz!.. 
BAŞKAN — "Okunduğu biçimiyle" dedim, oylamadım efendim. (DYP ve SHP sırala

rından gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Oylama yaparken ara vermek yok! 
BAŞKAN •— "Oyluyorum" demedim efendim, "Söz talebi yoktur" dedim. Sayın Tayan, 

ben ne söylediğimi takip ediyorum. 
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Söz talebi yoktur. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu biçimiyle kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Şimdi, maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme- — 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri; tasarının tümü açık oylamaya tabidir. / 
Açık oylamanın oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunacağım. Böylece işin süratlendirilmesini de sağlamak istiyoruz; hem kupalar dolaştı
rılsın hem de biz diğer tasarıların görüşmelerini,yapalım istiyorum. 

Bu bakımdan, açık oylamanın kupaların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılması 
hususunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yanında oy pusulası bulunmayan sayın üye, beyaz bir kağıda, oyu
nun rengini, ismini, soy ismini, seçim bölgesini yazmak ve imzasını da atmak suretiyle oyunu 
kullanabilir. 

Oy kupaları, lütfen, sıralar arasında dolaştırılsın. 
Değerli milletvekilleri, işin süratlendirilmesi açısından da rica ediyorum, herkes sırasında 

otursun, eğer Genel Kurulda kalmak istiyorsa; ama, Genel Kurulda kalmak istemiyorsa, zorla 
tutamayız; fakat çalışmalar engellenmesin, rica ediyorum. 

(Oyların toplanmasına başlanıldı) 
Değerli milletvekilleri, oylamamız devam ederken, biz işimizi yürütelim istiyoruz. 

3. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazt Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (J/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Şimdi, 2 nci sıradaki, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 SayıIrKanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Bu tasarının görüşülmesi başka bir güne ertelenmiştir. 
4, — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Bu tasarının görüşülmesi ileriye talik edilmiştir. 
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5. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) '. ' " • 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Bu tasarının görüşülmesi de tehir edilmiştir. 

6. — Tiırizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Tiırizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmâr, Ulaştırma ve Tiırizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Bu taşırının görüşülmesi de tehir edilmiştir. 

7. —2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı :. 121) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasarının görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
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BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasındaki, ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon hazır mı efendim? Komisyon hazır değil. 
Hükümet?.. Hazır değil. 
Bu tasarının görüşülmesi de tehir edilmiştir. 

9. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu. sırasındaki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Komisyon hazır olmadığı için bu tasarının görüşülmesi de ertelenmiştir. 

10. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı : 142) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasındaki Hizmet îlişkisine İşveren Tarafından Son Ve
rilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun 
Tasarısı ye Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporlarının görüşmelerine geçiyoruz. • 

Komisyon hazır mı? Komisyon hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunacağım. Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partimizin gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Görüşmekte olduğumuz 158 sayılı Sözleşme gerçekten önemlidir. Bu Hükümet, hükümet 
protokolünün 9 uncu sayfasında ve programının da 33 üncü sayfasında, "Sendikal hakların, 
ülkemizde, ILO standartlarına uygun çerçevede kurumsallaşması sağlanacaktır, İşçi-işveren iliş
kilerinin, Türkiye'de sosyal güvenceleri geliştirici ve sosyal barışı güçlendirici yönde olması 
sağlanacaktır" vaadinde ve taahhüdünde bulunmuştur. 

Hükümet, aradan geçen bir yıllık süre içerisinde, bu taahhüt ve vaadini yerine getirdi mi? 
Bu soruya hiç düşünmeden ve çekinmeden "hayır" cevabını vermek gerekir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki huzur ve sükûnun en önde gelen şartlarından birisi de, 
çalışma barışının sağlanması, hak sahibinin hakkının verilmesidir. Yıllardır ülkemizde sö-

(1) 142 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mürü ve köle düzeni uygulanmaktadır. Çalışana hakkının ancak onda biri verilmektedir. Ser
mayenin sesine kulak verilirken, işçinin sesine kulak verilmemektedir. Bir yıldır, bu Hüküme
tin, çalışanlar lehine bir kararı çıkmamıştın Milletimiz enflasyona ezdirilmiştir. Kamuoyunda 
"ILO sözleşmeleri" tabir edilen 7 adet sözleşme demeti, ancak bir yılda önümüze getirilebil
miştir. Halbuki, bu sözleşmeler standarttır, sadece, görüldüğü gibi, 3 maddeden ibarettir ve 
önceden hazırlanmıştır. Hükümet, önceden hazır olan, standart olan ve 3 maddeden ibaret 
bir kanun tasarısını dahi ancak bir yıl içerisinde getirebilmiştir. İş Güvenliği Yasa Tasarısı bir 
yıldır halen Hükümetin gündemindedir. Bu yasa tasarısı, Hükümette kavgalara neden olmak
tadır. Şimdi de Bakanlar Kurulunda bir alt komiteye sevk edilmiştir. Bu komitede, Cavit Çağ
lar, Mehmet Ali Yılmaz gibi işadamları, yani Meclis Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un 
tabiriyle, ekonomik güçlerine siyasî güç katmak isteyen bakanlar vardır; devleti işgal eden ser
mayedarların, holdinglerin baskısı vardır. Bu nedenle de, bu tasarının önümüze gelmesine im
kân yoktur. 

KİT'ler kasten zarar ettirilerek, ona buna peşkeş çekilmek istenmektedir. Kâr edenler de, 
dış borçların faiz taksitlerine mahsuben elden çıkarılmak istenmektedir. İşçilerimiz sebepsiz 
yere işten çıkarılmaktadır. 2 Ağustos 1990'dan itibaren, tahminen, 250 binden fazla işçimiz 
işten çıkarılmıştır. Benim ülkemde 9 milyon işsizler ordusu varken, yabancılara peşkeş çekilen 
TUSAŞ'ta, Filipinler'den getirilen yabancı işçiler çalışmaktadır. Hani, ne oldu "herkese iş, her
kese aş" palavraları?.. 

Tabiî, millet bu yalanı gördü ve 1 Kasım'da da gerekli tokadı vurdu. Güya, KİT'ler zarar
dan kurtulsun ve yeni istihdam imkânları doğsun diye, hiç suçsuz ve günahsız binlerce işçimiz 
sebepsiz yere işinden atılmakta, bunun yerine, sırf seçimlerde iyi netice almak veya kadrolaş-
mak için, militanlarla kadrolar doldurulmaktadır. Yani, devletini korumak isteyen, nitelikli ve 
dürüst kişiler resen emekli edilerek, yerlerine, seçim işçileri veya militanlar alınmakta ve devle
ti yağmalamak isteyenlerle kadrolar doldurulmaktadır. Her gün bu konuda hepimize yüzlerce 
şikâyetgelmektedir. İşte, Esenboğa'da, HAVAŞ'ta, en son olarak 60 kişinin sicilleri çok düz
gün de olsa iş akitleri, ekonomik kriz ve malî külfet nedeniyle feshedilmiştir; ancak, yerlerine, 
hemen büyük bir partizanlıkla, yeni işçiler alınmıştır. Hani ekonomik kriz vardı?.. Bununla 
ilgili yazı burada, "Ekonomik kriz nedeniyle iş aktiniz feshedilmiştir" deniliyor; ama yerleri
ne hemen yeni adamlar alınıyor!.. Bununla ilgili noter evrakı da burada. 

İnsanların emeğiyle oynamak doğru değildir, neticesi de iyi değildir; 1 Kasım seçimlerin
de de bunu gördük. 

Değerli arkadaşlar, insanımızı enflasyona ezdirmeyelim, çalışma barışını sağlayıcı sosyal 
ve idarî düzenlemeyi oluşturalım ve acilen, bu konudaki yasaları çıkaralım. Sermayenin sesine 
kulak verildiği kadar, işçinin de sesine kulak verelim. Ülkemizdeki vurgun, talan ve yolsuzluk
ları önleyelim. Kimse haksız yere işinden ve aşından olmasın. Nasıl ki, bir memur işinden hak
sız yere atıldığında idarî mahkemelerde dava açabiliyorsa, işinden haksız yere atıldığında işçi 
de dava açabilsin. 

İşçi, işinden ayrıldığında veya emekli olduğunda, kıdem tazminatı ve başka alacak hakla
rı garanti altına alınsın. Maalesef, bugün devlet, işçinin kıdem tazminatını ve maaşını ödemi
yor, geciktiriyor; kıdem tazminatı yerine, devlet tahvili veriyor. Binlerce emekli işçi, maaş farkı 
ve vergi iadesi almak için kuyruklarda can veriyor. 
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Artık bunlara engel olalım. Görüştüğümüz bu sözleşmelerdeki iç hukuk düzenlemelerini 
acilen yapalım. Aslında, bu sözleşmelere paralel olarak, iç hukuktaki düzenlemeler daha evvel 
yapılmalıydı veya hiç değilse bu yasa tasarısıyla birlikte Meclise gelmeliydi. Yoksa, uluslararası 
camiada başımız daha çok ağrır. 

1475 sayılı iş Kanununda, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda ve 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda gerekli düzenlemeleri yapalım, fşsizlik sigortası, iş güven
liği ve eşelmobil yasasını özellikle çıkaralım. Müstakil ve ihtisaslaşmış iş mahkemelerini kura
lım; çünkü, ülkemizde, iş davalarına, asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır ve çok ilimizde 
müstakil iş mahkemeleri bulunmamaktadır. 

İşte, bütün bunlar, görüşmekte olduğumuz 158 sayılı Sözleşmede vardır ve sadece buna 
uygun iç düzenlemelerin yapılması gerekir. Dileriz ki, bütün bu güzel,şeyler kâğıt üzerinde kal
mazlar. 

Bu düşüncelerle, tasarıyı desteklediğimizi belirtir, bu yasanın işçilerimize, sendikalarımı
za, işverenlerimizle, milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Refah Partisi Grup Temsilçisiae teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EMÎN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hizmet ilişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hak

kında 158 Sayılı ILO sözleşmesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu sözleşme, esasen, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının, bu konuda, 1963 yılında düzenlediği bir tavsiye kararının gelişti
rilmesi sonucu, ILO tarafından, 1982 yılının haziran ayının 2'sinde kabul edilmiştir. Sözleşme
yi bugüne kadar onaylayan ülkelerin sayısı 15'tir; Kamerun, Etiyopya, Gabon, Malavi, Zaire, 
Zambia, Nijer, Yemen, Uganda, Kıbrıs, Yugoslavya, Venezuela ve bunların dışında da Fransa, 
İsveç ve İspanya bu sözleşmeyi onaylamış bulunmaktadırlar. Uluslararası Çalışma Teşkilatına 
159 ülke üyedir; yani, 144 üye henüz sözleşmeyi onaylamamış bulunuyor. 

ILO sözleşmeleri üzerinde görüşmelerin başladığı ilk müzakerelerde de geniş olarak açık
ladığım gibi, Hükümetimiz, bu sözleşmeleri kamuoyuna demokratikleşme paketinin bir par
çası olarak, fevkalade alayişle, fevkalade gürültüyle takdim etmiştir. Bu takdimin ne kadar sa
kıncalı olduğunu da ifade etmiştim. 

Şimdi, hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesiyle ilgili olarak, üzerinde neredey
se bir yıldır durulan (1992'nin ocak ayından beri), Sayın Bakanın da tartışmaya açtığı bu ko
nudaki bir kanun tasarısı henüz Bakanlar Kurulundan dahi geçmemişken, sözleşmenin kendisi 
onaya geliyor ve iç hukuk buna göre düzenlenecek deniliyor. İç hukuku düzenlemek elimiz-
deyken bunu başaramıyoruz; ama bu konudaki uluslararası bir sözleşmeyi onaya getiriyoruz. 

Acaba, abartıldığı şekilde, bu sözleşmeyi demokratikleşme paketinin bir parçası olarak 
nitelemek mümkün mü?.. Hemen baktığımız zaman, 12 Eylülden sonra, İhtilal Hükümetinin 
de, ILO'da bu sözleşmeye olumlu oy verdiğini görüyoruz. ILO Genel Kurulunda 11 çekinser 
oy verilmiş ve hükümet, işçi ve işveren temsilcileri olarak 159 ülkeden gelen temsilcileri 11 çe
kinser oyuna karşı, büyük bir ittifakla, İhtilal Hükümetinin temsilcisinin de verdiği olumlu 
oyla ILO sözleşmesini kabul etmişler. Bu 11 çeldnser oyun içinde, Türkiye'den katılan İşveren 
Sendikaları Konfederasyonumuzun temsilciliğinin de oyu var; yani onlar dahi olumsuz oy 
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vermemiş. Dolayısıyla, bu, denli ve böylesine olağanüstü bir dönemde dahi olumlu oy alan bir 
sözleşme, fevkalade, demokratikleşmenin bir parçası gibi gösterilerek ve hatta kamuoyuna ve 
işçilere, "bundan böyle, bu sözleşme ve buna uygun bir kanun çıkarsa, hiç kimse işinden ol
mayacak, işinden atılmayacak; atılanların mahkemeye gidip işine dönme imkânı vardır" ka
naati verilerek, kamuoyunu yanıltıcı bir propaganda yapılmıştır. Sözleşmenin içeriğine baktı
ğımız zaman, hangi geçerli sebeplerle hizmet aktinin feshedileceğini 4 üncü maddesinde gö
rüyoruz. 

Bakınız, işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli 
bir son verme, eğer işveren tarafından ileri sürülürse, işçi, işten çıkartılabilecek. Çünkü, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının sözleşmeleri, geniş kavramlı ifadelere yer vererek düzenleme ya
par. Önemli olan, iç hukukun, bu geniş kavramlı ifadeler sırasında yorumlanması ve nasıl bir 
koruyucu vasıf alacağının belirlenmesidir. Dolayısıyla, önümüzdeki sözleşmenin getirdiği kav
rama baktığımızda, işyeri gereklerine dayalı olarak dahi işçinin hizmet aktinin feshedilebilece
ği, apaçık yer almıştır. 

Yine, olaya tersinden baktığımız zaman, bu sözleşmeyi onayladığımız ve buna göre iç hu
kukumuzu düzenlediğimiz zaman, acaba hangi sebeplerle işçilerin hizmet akti feshedilmeyecek? 

Sözleşmenin 5 inci maddesine göre, sendika üyesi ise; çalışma saatleri dışında sendikal 
faaliyet göstermişse; temsilcilik yapmışsa veya yapıyorsa; işvereni şikâyet için başvurmuşsa; ırk, 
renk, siyasî görüş, etnik veya sosyal köken, cinsiyet ayrılığı, medenî hal ve din farklılığı dolayı
sıyla, kimse işinden çıkartılamayacak. 

Zaten Türkiye'deki uygulamada da budur ve Türkiye'de de bu sebeplerle iş aktinin feshi 
gerçekleşmiş olmuyor. 

Sayın Bakanın, Çalışma Bakanlığındaki, bu hükme aykırı bazı tasarrufları, yani bir kısım 
insanları (hastane baştabiplerimizi, bölge çalışma müdürlerimizi, bölge sigorta müdürlerimizi 
ve çok kıymetli sigorta elemanlarını) oradan oraya göndermesi, haklarında tahkikat açması, 
inşallah, bu sözleşme kabul edilince ortadan kalkmış olur. 

Geçerli sebeplere bir örnek daha vereyim : Kabul edeceğimiz sözleşmenin 14 üncü madde
sine göre, işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzerî sebeplerle, işçinin hizmet aktini 
feshedebilecek, işine son verebilecektir. Başka bir sebep kalmıyor zaten... Yani, işveren eğer 
ekonomik sebeplerle, mesela işyeri zarar ziyan ediyorsa; teknolojik sebeplerle mesela yeni bir 
teknoloji almış da işçi tasfiye etme mecburiyeti varsa veya yapısal ve benzeri sebeplerle işçinin 
hizmet aktini feshedebilecektir. 

Bu sözleşme işçiye ne getiriyor?.. Fesih halinde bir savunma fırsatı verilmesi hakkını geti
riyor. Savunma hakkını da, işçinin verimi ve tutumuyla ilgili olarak yapılan fesihlerde getiri
yor. Aynı zamanda, mahkemeye başvurarak, fesih sebeplerinin geçersiz olduğunu, yersiz oldu
ğunu, haksız olduğunu ileri sürmek ve işine iadesini istemek hakkını getiriyor. Fakat, baktığı
mız zaman, işe iade yerine, bir tazminatın da verilebileceği, yine sözleşmenin içinde geniş kav
ramlar itibariyle yazılı ve 12 nci maddeyle de, işverenin katkısıyla oluşturulacak bir fon kurul
ması hükmü getiriliyor. 

Elbette ki, hizmet aktinin bir güvenceye bağlanması ve yargı denetiminde olması, işçi ha
reketinin ve işçilerin çok önemle üzerinde durduğu, gerçekten, iç hukukumuzda mutlak yer 
alması gereken çağdaş bir müessesedir. Böyle bir müessesenin iç hukukumuzda yer almasının 
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gereldiligi başkadır; getirilen bir ILO sözleşmesinin onaylanmasıyla, işçinin hizmet aktinin sanki 
bir daha feshedilmesine imkân İcalmayacagı ve mahkemeye her müracaat edenin tekrar işine 
dönebileceği gibi bir hava yaratmak ve bu havayı kamuoyuna sürekli pompalayarak, bundan 
siyasî bir çıkar devşirmek başkadır. 

ILO sözleşmelerine ve özellikle şu sözleşmeye, geliş nedenleri itibariyle baktığımız zaman, 
Batı'daki ve dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin sonuçları itibariyle, işverenlerin 
de, hizmet aktinin feshi konusundaki işlemlerini bir garantiye bağlamak için ILO'yıı zorladık
larını görüyoruz. Yani, bu sözleşme bizim kamuoyumuza takdim edildiği gibi, işçilerin hizmet 
akitlerinin mutlak feshedilmeyeceği noktasından hareket edilerek düzenlenmiş bir sözleşme de
ğildir. 

Sözleşme keyfiliği önlüyor. Bu iç hukukumuz için fevkalade önemlidir. Keyfiliği önler
ken, bir taraftan da, bugün, kamu vicdanına sığındığımız ve sürekli mücadelesini yaptığımız 
bazı haksız işlemlerin haklı olabileceğinin de perçinlenmesine yol açıyor. Bunun da dikkatten 
kaçırılmaması gerektiği kanaatindeyim. 

Onaylayacağımız bu sözleşmenin, bir yıl önce, iç hukukumuzu bu sözleşmeye uygun şe
kilde geliştirmek için Sayın Bakan tarafından tartışmaya açılmış kanun tasarısına yansıması 
acaba nasıl? 

Bakınız, Sayın Bakan dahi, hazırladığı kanun tasarısının gerekçesinde, işçilerin hizmet ak
tinin feshini işçinin kişiliğinden doğan kusurlar bakımından şöyle sıralamıştır : "Zihinsel ve 
bedensel yetersizlik, bilgi ve beceri eksikliği ve yeteneksizlik dolayısıyla, işveren, hizmet aktini 
feshedebilecektir". Bu, Sayın Bakanın kanun tasarısının gerekçesinde vardır. Yine, işçinin, kasten 
veya derli toplu yaşamamasından dolayı hastalanması halinde, işveren, işçinin hizmet aktini 
feshedebilecektir; Sayın Bakanın tasarısına ve gerekçesine göre. Yani, işçi, derli toplu yaşaya
mıyor ve bundan dolayı hastalanıyorsa, işveren bu sebeple dahi hizmet aktini feshedebilecektir. 

Sayın Bakan, acaba, işyeri gerekleri bakımından, gerekçesine neleri koymuştur; ona da 
bakalım. Mesela, işyeri, bilgisayara geçti, üretim yöntemi değişikliği oldu veyahut da bir bö
lümde faaliyetlerini tatil etti; yani teknik, yapısal, ekonomik hangi sebepler varsa, bu sebepler
le işçinin hizmet akti feshedilebilecektir. — 

• Şimdi, kamuoyuna, işçilerimize verilen kanaat, acaba yanlış değil mi? "Böyle bir sözleş
me Meclisten geçmezse istifa ederim. Bu sözleşme çok önemlidir; çünkü, hiçbiriniz işten çıka
rılmayacaksınız; hemen mahkemeye müracaat edip, işe dönme hakkınız var" gibi bir kanaat 
kamuoyunda yaygınlaştırılmıştır. 

Bu sözleşme onaylansa da, iç hukukumuz eğer biraz önce saydığım şekilde düzenlenecek-
se; işçi, hizmet aktinin feshedildiğini ve her zaman haksızlığa uğradığını -mahkemeye müraca
atına rağmen- görecektir ve bundan doğacak hayal kırıklığı acaba size ne kazandıracaktır, sa
dece bir siyasî yatırım olmaktan başka?.. Dolayısıyla, işin takdim tarzı çok önemlidir. Bunla
rın iç hukukumuzda yer alması mutlak ve kesin bir ihtiyaçtır; fakat, bu şekildeki bir takdim 
tarzı, toplumu ileride sukutu hayale uğratacaktır. 

Sayın Bakan, yine getirdiği kanun tasarısında mevcut koruyucu bir hükmü dahi ortadan 
kaldırma yolunu seçiyor. Çünkü, bu sözleşmede, hizmet aktinin feshinin, yargı denetimine bağlı 
olarak işçiye tebliğinden sonra mahkemeye müracaat, sadece belirsiz süreli hizmet akitleri için 
söz konusu; belirli süreli hizmet akitleri kendiliğinden son bulduğu zaman, mahkemeye 
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müracaat etme hakkı yok. Belirli süreli hizmet aktinin bir defadan fazla yenilenmesi, mevcut 
uygulamada, hizmet aktini, süresiz hizmet akti haline inkılap ettiriyor; ama, Sayın Bakan ha
zırladığı tasarıda, bunu da ikiye çıkarmış; yani, iki defa belirli hizmet akti yapılırsa, ondan 
sonra bu akit süresiz akit olacak ve işçinin, işinin feshi halinde mahkemeye müracaatı söz ko
nusu olacaktır; yani, hazırladığı tasarısında,, durumu bugünkünden de geriye götürmüştür. 

Peki, diyeceksiniz ki: "Bütün bunlara karşı, niçin işverenler bu kadar ayaklandı, sert be
yanatlar verdiler, mücadeleler yaptılar ve de hâlâ bugüne kadar kanun tasarısı Bakanlar Kuru
lundan geçip, Meclise gelmiş değil?.." 

Açıkça ifade edelim ki, bu , işverenlerimizin bir taktik savaşıydı. Bu taktik savaşındaki 
hedef, kıdem tazminatıydı, kıdem tazminatı müessesesinin kaldırılması ve bir fona bağlan-
masıydı. 

: Haklılığını veya haksızlığını tartışmıyorum; ama, Sayın Bakan, en nihayet bu noktaya geldi, 
bu taktik savaşma boyun eğdi ve kıdem tazminatıyla ilgili bir fon tasarısı hazırlığını, zannede
rim ikmal etti. Arkasından da, yine, işverenlerimizin talebi, bu konuda işsizlik sigortasıydı; 
onu da hazırladı, getirdi. Böylece bir yıl boşuna geçmiş oldu; gündem tıkandı, Bakanlar Kuru
lunda dahi bir uzlaşma sağlanamadığı için, bu sözleşme, iç hukukumuz düzenlenmeden, hu
zura, onaya getirildi. 

Diliyoruz ki, onaylayacağımız sözleşmenin içeriğine uygun olarak iç hukukumuz gelişti
rilsin; ama, iç hukukla ilgili bir gelişme Bakanlar Kurulundan dahi hâlâ çıkmış değil. Bu ara
da, onbinlerce işçi işten atıldı, yerleri değiştirildi. 25 yılda emeklilik.getiriyoruz gürüntüsü al
tında, 25 yılını dolduranların elinden emeklilik dilekçeleri baskıyla alındı, işçiler işten çıkarıl
dı. Kamuoyuna bu yanlış takdim, bütün çalışma hayatını allak bullak etti. Şimdi, acaba, işten 
çıkarılan bu onbinlerce işçinin, bu sözleşme onansa dahi ve iç hukukun düzenlenmesi başarıl-
sa dahi, yargıya başvurma hakkı ve tekrar işlerine dönebilme hakkı söz konusu olabilecek mi
dir?.. Kaldı ki, belki geçmişten beri süregelen bir gelenek gibi görünür; ama, bu dönem kulla
nıldığı pek sarih şekilde ortada olan ve her türlü şikâyeti basına ve Bakanlığa da yansıdığı gibi, 
seçimler arifesinde -hem de ara seçim arifesinde- yüzlerce işçi işe alındı ve bir ay sonra hepsi
nin işlerine son verildi. 

Şimdi, istihdam güvencesi üzerinde bu kadar hassas olduğunu söyleyen siyasî iktidar, acaba 
bu olan bitenin karşısında ne söyleyebilecektir; bunu gerçekten merak ediyorum. Bir taraftan, 
insanların elinden zorla emeklilik dilekçesi alıp işten çıkaracaksınız, bir taraftan, seçim vesilesi 
yaparak insanları işe alıp, bir ay sonra işine son vereceksiniz; ondan sonra kamuoyunun karşı
sına çıkıp, "istihdam güvencesi getiriyorum, bundan sonra kimse işten çıkarılamayacak" diye 
propaganda yapabileceksiniz!.. 

ILO sözleşmeleri ve ona uygun iç hukuk düzenlemeleri teknik bir konudur; çalışma haya
tının tarafları arasında görüşülüp, uzlaşılacak, ülkenin iktisadî ve sosyal hayatına uyumlu hal
de düzenlenecek konulardır; siyasal propaganda konulan değildir, siyasal çıkar devşirme ko-
nuları değildir ve böyle görüldüğü zaman da ters tepecektir, ters etkiler yapacaktır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonumuza bugüne kadar 94 tasarı ve teklif gelmiş, bunların 
27 tanesi görüşülmüştür. Sağlık ye Sosyal tşler Komisyonumuz, Sayın Bakanımızın istediği za
man toplanıyor; bunun dışında, normal gündemini takip etmiyor. Onun için, Sayın Bakanın, 
ILO sözleşmelerinin geç bir saate kalması ve bugüne sarkması dolayısıyla tehevvürle istifaya 
kalkmasını, çok daha başka türlü yorumluyorum. Bu da, takdim tarzının son tezahürlerinden 
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biridir; yani, kamuoyunu yanıltmaktır. Çünkü, ILO sözleşmelerini istediği zaman komisyona 
getirebilirken, istediği zaman komisyonu toplayabilirken ve yine, burada, Danışma Kurulunun 
yaptığı gibi, bu kadar kanun tasarısının önüne bu ILO sözleşmelerini alabilirken, artık, çar
şamba günü müzakere edilip çıkacağı belli bir sözleşme onayına karşı, "çıkmazsa, istifa ederim" 
diye kahramanlık yapmanın gereği yoktur. Hatta, Sayın Bakan, "bu Meclisten, benim cese
dim çiğnenmeden işçi aleyhine kanun çıkarılamaz" gibi kahramanlıklar yapmaktadır. Bunlara 
gerek yoktur; bunlar teknik konulardır, bunlar, tartışılacak, görüşülecek, huzura getirilecek 7 
konulardır. 

İşçilerin istihdam güvencesi için bu kadar hassasiyet gösteren Sayın Bakan, işçilerin, Sos
yal Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna seçtiği yönetim kurulu üyesinin telefonlarını kestir
mekte, odasını kilitlemekte, hakkında açılan bir dava dolayısıyla, sanki dava sonuçlanmış gi
bi, yetkisi olmadığı halde, bu işçi temsilcimizi görevden alabilmektedir. 

Nerede, istihdam güvencesinin yargı denetiminde olmasındaki inanç; nerede, bu uygula
ma arasındaki korkunç fark ve uçurum? 

Dolayısıyla, sözleşmenin onaylanmasına olumlu oy vereceğiz; ama, niyetlerin çok halisa
ne olmasının, ülkemizin şartlarına ve onayladığımız bu.ILO sözleşmesinin ruhuna uygun şe
kilde iç hukukun bir an önce düzenlenmesinin de takipçisi olacağız. 

ILO sözleşmeleri onaylanmadan, iç hukukun düzenlenmeyeceğine dair de bir kural yok; 
aksine, önce iç hukuk düzenlenir, ondan sonra ILO sözleşmeleri gelir ve onaylanır, tç hukuku 
düzenlemediğiniz zaman, belki ILO'da, bu sözleşmeyi onaylayan Kamerun, Etiyopya, Gabon, 
Malawi, Zaire, Zambiya, Nijer, Yemen, Uganda gibi ülkelerin uğradığı muameleye uğrayabi
lirsiniz!.. 

Gerçi, bu sözleşmeyi onaylamayan Ülkeler, Avrupa Topluluğu ülkeleri ve kalkınmış ülke
ler olarak görülüyor; ama, bu ülkeler, iç hukuklarını zaten bu sözleşmeye uygun hale getirdik
leri için onaylama ihtiyacını duymamışlardır. 

Böylesine bir acelecilik göstermekten ziyade, esas iç hukuku düzenlemenin aceleciliğini 
göstermenin çok daha isabetli olacağını belirtiyor, olumlu oy vereceğimiz ILO sözleşmesinin 
ruhuna uygun olarak iç hukukun düzenlenmesini ve Sayın Bakanın da ihtiyar ettiği işlemler
den ve tasavvurlardan vazgeçmesini ve özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 
hakkında yaptığı işlemi tekrar gözden geçirmesini istirham ediyor; istihdam güvencesiyle ilgili 
158 sayılı ILO Sözleşmesine olumlu oy vereceğimizi arz ediyor ve teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanım. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — ANAP Grubu sözcüsüne teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak 

Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin, 
141 sıra sayılı Kanun Tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oy kupası kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Doğan; buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Gru
bum adına saygılar sunarım; 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her iş, kurallarına ve koşullarına uygun olarak yapıl
malıdır. ILO, işçi çalıştırmanın kurallarını koymuştur. Eğer bu örgütün üyesi isek, kurallarını 
da kabul etmek zorundayız. Üyesi bulunduğuriıuz bu örgüt, söz konusu bu 158 sayılı Sözleş
meyi 1982 yılında kabul etmiştir ve aralarında birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu örgüt 
üyesi 14 ülke tarafından onaylanmıştır. 

' Tüm ekonomik faaliyet alanlarını ve ücretle çalışanların tamamını kapsayan bu sözleşme, 
bir işçinin hizmet ilişkisinin nasıl sona erdirilebileceği konusunda yeni kurallar koymuştur, bu 
kuralları içeren sözleşme, belki ve muhakkak, bazı işverenler tarafından hoş karşılanmayacak
tır; ancak, şurası bilinmelidir ki, bu sözleşme, çağın gereğidir, karşılıklı hak ve menfaatların 
korunmasının gereğidir, çalışma barışının korunmasının gereğidir, korkuyla değil, sevgiyle saygı 
duymayı yaratacak çağdaş çalışma koşullarının gereğidir ve bu sözleşme, bir işçinin işine son 
vermeyi kafasına koymuş bir işverene, son bir kez düşünüp karar vermeyi sağlayan vicdanî se
sin gereğidir. 

Çağdaşlaşmayı ilke edinen Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu tasarıya olumlu oy verece
ğimizi bildirir, iç mevzuatımızın da bu sözleşmeye uygun hale getirilmesini bekler, hepinize say
gılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — CHP Grup sözcüsü arkadaşıma teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Turhan Tayan; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; az önce, 
Yüce Meclisimiz, 135 sayılı ILO Sözleşmesini onaylamıştır; çalışma hayatımıza, tüm çalışanla
rımıza hayırlı, uğurlu olsun. 

Şimdi, 158 sayılı Sözleşmeyi müzakere ediyoruz. Bu sözleşme, bir kanunla yürürlüğe gire
cektir. Evet, bu anlaşmayı değiştirme yetkimiz yok, bu anlaşmaya bir itirazı kayıt koyma yetki
miz yok; ancak, bunu kabul etmek de, tümüyle reddetmek de Yüce Meclisin yetkisindedir. Bu
rada yapılan işlemi basite indirgemek, adeta, bu uluslararası sözleşmenin onaylanması işlemi
ni bir empoze olarak kabul etmek veya baskı olarak kabul etmek veya üzerinde tartışma yapı
lamıyor gibi bir hava vermek, bence, konunun özüyle çelişki teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın ilgili maddesi gayet açıktır. Bu Anayasa hükmü çer
çevesinde, anlaşmalar burada müzakere edilir ve bu müzakerenin bir anlamı vardır; müzakere 
sonunda, ya kabul edilecek veya reddedilecektir. Hiçbir şey Yüce Meclisten kaçırılmıyor. 

ILO sözleşmeleri, gündeme yeni gelmiş sözleşmeler, konular değildir; ILO sözleşmeleri, 
yıllardır bu ülkenin gündemindedir. 1948'de onaylanmış, 1948'de tesis edilmiş anlaşmaların 
bugüne kadar Yüce Meclise getirilmemesi tenkit edilmiyor, eleştirilmiyor da, şimdi gündeme 
getirilmesi ve onaylanması, şu veya bu tarafından çekiştiriliyor. Bunu kabul etmek mümkün 
değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu sözleşmeleri Hükümetimiz kabul etmiştir. Şu anda müzakeresi
ni yaptığımız İ58 sayılı Sözleşme, nisan ayında Bakanlar Kurulundan geçmiştir. Bu sözleşme
nin onanmasıyla ilgili kanun tasarısının altında Başbakan Süleyman Demirel'in imzası vardır. 
Yine, bu kanun tasarısının altında -az önce konuşan bir sözcü arkadaşımın eleştiri konusu yaptığı-
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın da, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın da imzaları vardır. 
Bu arkadaşlarımız, bu değerli bakanlarımız, işadamı olma sıfatlarını geride bırakmış olmakla 
beraber, yürekten inanarak, bu Hükümetin üyesi olarak, bu tasarılara imza koymuşlardır. Esasen, 
işçisiz, işverensiz ve yönetimsiz bir çalışma hayatını kabul etmek mümkün değildir. Doğru Yol 
Partisinin bu konuda tesis ettiği üçgeni, ilgili arkadaşlara ayrıca hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Refah Partisi sözcüsü, hükümet programımızın 33 üncü say
fasındaki ILO sözleşmeleriyle ilgili taahhüdümüzü hatırlattı. Evet, işte o tahahhüdü yerine ge
tiriyoruz şu anda. Bir sene, fazla bir zaman değil arkadaşlar. Bu Hükümet, 1991 yılı sonunda 
işbaşına gelmiş, bütçesiz bir Hükümetti. Bu devlet, bütçesine, mart ayı sonunda kavuşabilmiş-
tir. Biz, o günden bugüne, toplumda barışı sağlamak için gerekli tüm yasa tasarı ve tekliflerini 
Yüce Meclisin tasvibine sunduk. Çıkarılan kanunlar az değildir; hatta, bir kısmını, ikişer defa 
görüşerek çtfcardık. * 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir demokratikleşme paketidir, tek madde değildir. Bu pakette, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklikler de vardı, kapatılan siyasî partile
rin açılması da vardı, Anayasada değişiklik yapılmasını öngören vaatlerimiz de vardı; ki, az 
evvel, SHP ile Doğru Yol Partisi olarak, ortaklaşa, Anayasadaki 5 maddenin değiştirilmesi hu
susunu imzaya açtık; bu konudaki önerimizi de vereceğiz. 

Esasen, mayıs ayı sonunda, yine SHP ve DYP olarak, Anayasamızın 52 nci ve 135 inci 
-ki, bunlar, çalışma hayatımızı ilgilendiren maddelerdir- maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
değişiklik taslağımızı da tüm partilere sunduk. Maalesef, şu ana kadar, SHP dışında, bu 2 madde 
üzerinde mutabakat beyan eden parti çıkmadı. 

Biz, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri, sadece şurada görüştüğümüz ILO sözleşmele
rinden ibaret görmüyoruz. Biz, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri, 12 Eylülden bugüne ka
dar çalışma hayatının önüne konmuş tüm engellerin kaldırılması olarak görüyoruz. 

Doğru Yol Partisi olarak, özellikle, konu gündeme geldiğinden beri eğer şurada oturuyor 
ve susuyorsak, sadece zaman kazanmak ve bir an evvel bu sözleşmelerin onaylanmasını temin 
bakımındandır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu sözleşmeler bugün onaylanacak ye iç hukukumuzdaki 
eksiklikler, bu çerçevede mutlaka düzenlenecektir. Hükümet programında, ortaklık protoko
lünde, SHP ile DYP'nin imzası bulunan tüm taahhütler -çalışma hayatını ilgilendiren taahhüt
ler, demokratikleşmeyle ilgili taahhütler- yerine getirilecektir; kimsenin bundan şüphesi ve en
dişesi olmasın. Burada, hem "bir yıldır niye bekliyorsunuz, geciktiriyorsunuz?" diyeceksiniz, 
hem de "esasen, bu ILO sözleşmeleri önemli değildir; tantanaya, âlâyü vâlâya gerek yok" di
yeceksiniz!.. Bu, gerçekten, önemli bir çelişkidir. 

Her şeye rağmen, şahsım ve DYP Grubu adına, Genel Kurulun az önce gösterdiği anlayışa 
teşekkür ediyorum. 

Yine, diğer maddeleri hep beraber görüşeceğiz ve çalışma hayatımızın (iş hayatımızın) önemli 
bir meselesini halletmiş olacağız. 

• — 34S — 
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ILO, bir çerçevedir, Batı, normudur; bu normları, iç hukukumuza harfiyen adapte edeceğiz. 
Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, bu sözleşmelerin, Türk çalışanlarına 

hayırlı olmasını niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — DYP Grubu sözcüsü Sayın Tayan'a teşekkür ediyorum. 

2. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hak
kında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 141) (Devarri) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onla
ra Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısının açık oylamasına 222 sayın üye katılmış, 219 kabul oyu, 3 
geçersiz oy kullanılmıştır; bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. , 

Bu onayın, hayırlara, uğurlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum; hayırlı 
olsun efendim. (Alkışlar) 

10.—Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında158 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı : 142) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda huzurunuzda görüşülmekte olan Hizmet İlişkisi
ne İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna İlişkin Kanun tasarısı nedeniyle konuşan bazı konuşmacıların söyledikleri 
üzerine söz aldım. 

Evvela belirtmeliyim ki, Sayın KuPu anlamak mümkün değildir. Kendisi, sendikal hayat
tan gelen bir arkadaşımızdır. Kaldı ki, bu sözleşmeye ilişkin olarak kendisi de bir yasa teklifi 
hazırlamıştır ve bunu, bizim 12 Ocak 1992 tarihinde kamuoyuna açmış olduğumuz yasa tasa
rısından sonra vermiştir. O teklifi de inceleme şansına sahip olduk. Ancak tasarı görüşülür
ken, tasarıda bizim getirdiğimiz düşünceler ile Sayın Toçoğlu'nun da düşünceleri dile getirilir
se, zannediyorum, konu o zaman daha iyi açıklanmış olur. 

Sayın Toçoğlu, ILO sözleşmelerine karşı, âdeta, yakınan bir tavır içerisindedir; ama, ILO 
sözleşmelerinin hangi prosedürden geçerek Meclise geleceği konusunda yeteri kadar bilgi sahi
bi değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ILO sözleşmesi, akşam hazırlanan bir mantıkla, 
sabahleyin gelmez. ILO sözleşmeleri, görüşülmesi sırasında önce bütün bakanlıklara gönderi
lir, onların görüşleri alınır ve bu konuda bakanlıklara süre sınırlaması getirilmez, şu süre içeri
sinde cevap vereceksiniz, denmez. Bakanlıkların düşünceleri geldikten sonra, bunlar tomar ha
linde Dışişleri Bakanlığına yollanır ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, eri ufak ayrıntısına ve ter
cüme hatalarına varıncaya kacjar bir süre incelenir. 

Türkiye, 1932 yılından beri Uluslararası Çalışma örgütünün üyesidir. Mensubu olduğu
nuz parti de sekiz yıl icrai hükümet ettiği halde, son 20 yıldır bu Meclisin gündemine getirilen 
ILO sözleşmesi sayısı l'dir. Oysa biz, İktidara gelişimizin henüz altı ayı dolmadan, yani 
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23 Mayıs 1992 tarihinde 7 sözleşme sevk ettik Meclise. Geçen iktidar döneminde sevk ettiğiniz 
59,142 ve 144 sayılı Sözleşmeler Mecliste görüşülseydi, o dönemin Sosyaldemokrat Halkçı Partili 
bir üyesi olarak bunlara olumlu oy verecektim ve bundan zevk duyacaktım; ama o sözleşmeler, 
CÖrüşülemediği için kadük olmuştur. Bu sözleşmeleri siz getirdiniz diye, yanlıştır demiyoruz; 
ama, sizin getirip de buradan geçirmediğiniz sözleşmelere de biz sahip çıkıyoruz. 

Böylelikle, bugüne kadar Türkiye, bu örgütün bir üyesi olarak, altmış yılda 29 sözleşme 
imzalamıştır. Bu sözleşmelerin imzalanması konusunda dünya ortalaması 36, Avrupa ortala
ması 70'dir. Bu şekilde, Avrupa ortalamasını yakalamış olacağız. Bunun övüncü yalnız bize 
ait değildir; Doğal lidcriniz(l) Sayın özal da yurt dışına gittiği zaman, Uluslararası Çalışma 
örgütü alanında imzalamış olduğumuz bu sözleşmelerle, ülkesiyle ilgili olarak övünme hakkı
nı kendinde bulacaktır. • . 

Sayın Toçoğİu olayları çarpıtarak anlatmaya çalışıyor. Hiçbir zaman bir kahramanlık id
diasında değiliz; ama benim söylediğim lafların altında kalırsınız. Şimdi, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda bir yönetim kurulu üyesi var... 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; açıkça ifade ediyorum ki, bizim markamız (alameti 
farikamız) dürüstlüktür. Hiçbir yerde suçlu aramıyoruz; ama, bir yerde suç varsa, onun suçlu
sunu bulmuyorsak, yanlış olur. 'ı 

Kamuoyunda ŞİSATEV olayı olarak bilinen meşhur bir olay nedeniyle, araştırma ve ince-
Içme karan vermişiz. O dönemin Sayın Bakanı da bunun içerisindedir ve o konular Yüce Mec
lise de gelmiştir. O kurulda yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük yapanların tümü de, 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerinden yargıya sevk edilmiştir, cumhuriyet sav
cılığına verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilinmelidir ki, cumhuriyet savcılığı, dava açmakta 
veya. açmamakta serbesttir, bunun takdiri kendisine mevdudur. Cumhuriyet savcılığına intikal 
eden bir olayı bizim yönlendirmemiz söz konusu değildir. 

Cumhuriyet savcılığının, Ankara 15 inci Asliye Ceza Mahkemesinde açmış olduğu dava
lar sebebiyle ve bu davalar sonuçlanıncaya kadar, görevden alınmış bir insanı burada savun
mayı, işçinin hakkını savunma iddiasında olan bir insanla bağdaştırmıyorum. 

Verdiğim karar doğrudur. Verdiğim karar, geçici olarak görevden alınmasına ilişkindir. Bu 
konuda, teftiş kurulunun raporuna ve hukukî mütalaasına dayanmışız. 

Ne yapmalıydık? 73 trilyonluk bütçesi olan ve SİSATEV'Ie arasındaki davaları derdest 
olan bu kurumdaki kişiye, bir olay nedeniyle, "Hayır arkadaşım, sen bu kurulda kal, kararla
ra katıl" mı deseydik?! Onu, gelin, burada siz anlatın; ben söylüyorum size... 

Benim yapmış olduğum görevden alma olayı, keyfî bir olay değildir. Türkiye'de hukuk 
vardır, kanun vardır. Yaptıklarımız yanlışsa, bu arkadaşımızın itiraz hakkı vardır. 

Sonra, hele hele, sendikacılık yapmış bir arkadaşımız olarak, bir adamın görevinden alı
nıp başka bir yere verilmesinin takdir hakkı size ait değildir. Onun takdir hakkı, 20 Ekim se
çimlerinde, Yüce Türk Milleti tarafından -kiminle beraber çalışacağımız konusu- bu Meclise 
verilmiştir. İzin verirseniz, o konuda sizden izin alma durumumuz yoktur. Sekiz yıl icrai hükü
met ettiniz; müsteşarınızı da, genel müdürünüzü de, müdürünüzü de siz tayin ettiniz; bu ko
nuyu, bir tek gün, bu Meclisteki muhalefet partilerinin milletvekilleri bu kürsüye getirmedi. 
Amerika'da Clinton da kendi kadrosuyla gelir, kendi kadrosuyla gider. 
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Kaldı ki, Sosyal Sigortalar Kurumu, temsilî esasa dayalı bir kurumdur. O kurumun tasar
ruflarına müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bunu buradan söylemiş olmanız, o kuru
mun hükmî şahsiyetine halel getirir. 

Ayrıca, savunduğunuz Sayın Toçoğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde bulunan yar
dımlaşma sandığının başkanıdır. O sandık Sosyal Sigortalar Kurumu mensuplarına ait bir san
dıktır. 2 bin kişiyi ihtiva eden ve Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde bulunan o sandığın 
kongresi, kurumda yapılmamıştır; bilinmeyen, okunmayan bir gazeteye ilan verilerek, Devlet 
Demiryolları toplantı salonunda yapılmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin bir toplantı
nın Sosyal Sigortalar Kurumu konferans salonunda yapılması gerekirken, bu arkadaşımız, bu 
kongreyi de başka yere kaçırmıştır ve oraya 36 militanıyla gelmiştir; 760 oy kullanılan kongre
de 700 civarında arkadaşımızın kullandığı oyla başkanlıktan düşürüldüğünü anlayınca da def
terleri alıp kaçmıştır. Hakkında, Ankara Valiliği tarafından, cumhuriyet savcılığına ihbarda bu
lunulmuştur. Defterler, kendisinden rızaen alınmamıştır; Ankara Valiliği tarafından alınarak, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna teslim edilmiştir. 

O kongrede, yönetim kurulu başkanlığına seçilen de, o yönetim kurulunun üyesidir ve geçmiş 
dönemden görevde kalan bir üyesidir. 

Ben burada, sizin kamuoyunu yanlış bilgilendirmeniz karşısında söz almak zorunda kal
dım. Siz gelin, bu kürsüden, "ey Bakan, Enver Toçoğlu hakkında Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 inci maddelerinden ayrı ayrı olmak üzere dava açılmamıştır veya dava, açılmışsa, ben 
bunu savunuyorum; hakkında dava açılmış adamı niye görevden alıyorsunuz?" deyin, zapta 
geçsin. 

Sayın Toçoğlu hakkında, Ankara Valiliği tarafından, cumhuriyet savcılığına, suç işlediği 
yolunda ihbarda bulunulmuştur. Bulunulmamışsa, gelin burada söyleyin veya deyin ki: "Ben, 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerinden hakkında dava açılan adamı savunuyo
rum, defterleri kaçırdığı için cumhuriyet savcılığına- hakkında ihbarda bulunulan adamı 
savunuyorum" işte, farkımız buradadır Sayın Kul. Bizim markamız, dürüstlüktür. 

Onları söyleyeceğinize, gelin bu kürsüden deyin ki : "Sosyal Sigortalar Kurumunda yol
suzluklar var, haksızlıklar var." Bunları, gelin burada söyleyen; biz, bunları kabul ederiz; açık
ça söylüyorum, yanlışımız varsa, onu da kabul edecek kadar dürüst davranırız. 

Ayrıca, bu sözleşmeleri de yanlış yorumladınız. Bakınız, asıl yasa tasarısı buraya geldiği 
zaman, bunu görüşeceğiz. 

Bu getirmiş olduğumuz sözleşme, 1949 yılında imzalamış olduğumuz, tnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesinin 23 üncü maddesinin gereğidir, Avrupa Sosyal Şartının 1 inci maddesinin 
gereğidir, Anayasamızın 49 uncu maddesinin gereğidir. 

Biz bu sözleşmeyi imzalamakla, işyerinde; ey işveren, sen işçi çıkaramazsın demiyoruz; 
keyfî olarak işçinin işine son verilmesini ortadan kaldırıyoruz; yargı denetimini getiriyoruz; ispat 
yükümlülüğünü işverene veriyoruz; mahkemeler tarafından, işe iadeye veya tazminata hükmetme 
kararı verilmesini istiyoruz. 

Ayrıca, bunun hangi usul ve yöntemlerle yapılacağı, hangi hallerin, işten çıkarmada keyfî 
sebep sayılacağı da bu sözleşmede yazılıdır. 

Getirmiş olduğumuz bu sözleşme, yalnız bir işçi hakkı değil, yalnız bir çalışma hakkı de
ğildir; bu sözleşme, ayrıca bir insan hakkı gereğidir. 

Bu sözleşmenin belirli ülkeler tarafından imzalanmış olduğu şeklindeki sözünüz de yanlıştır. 
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Şimdi, eğer derseniz ki, bu yasayı getirmekte gecikmişsiniz, buna hakkınız yok. Çünkü, 
açıkça ifade ettim; bu yasa tasarısını, ben, aşağı yukarı, Bakanlığımın ikinci, üçüncü haftasın
da hazırlayarak gönderdim; 23 Mayısta da Meclise geldi ve iki ayrı komisyondan geçti; birisi 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonudur, diğeri de Dışişleri Komisyonudur. Meclis tatile girme
den, bu yasa tasarılarım gelmiştir ve Meclis gündeminde sıraya girmiştir. Eğer bana, geciktiniz 
derseniz; buna katılmam mümkün değildir. 

Her seferinde pişirerek buraya getiridğiniz istifamla ilgili konuya, izin verirseniz açıklama 
getirmek istiyorum, istifamla ilgili olayın aslı şudur : Ben, Bakanlıktan değil, milletvekilliğin
den istifa etmeyi düşündüm. Çünkü, Bakanlıktan istifa edip, şu Meclisin koridorlarında, bu 
Meclisin sandalyelerinde, bir konuk olarak, küskün bir milletvekili olarak bulunmayı içime 
sindiremedim. 

Şimdi, bir yandan, bu yasalarla ilgili olumlu oy kullanma iddiasında olacaksınız, bir yan
dan da kalkıp, "karar yetersayısı yoktur" diyeceksiniz veya bir yandan, süre sınırlamasıyla il
gili olarak, zaman doldurmak için 45 dakika süreyle elinizdeki metni okuyacaksınız! tşte bun
lar, benim kişisel sorunlarımdır. 

Bu Mecliste hiçbir arkadaşımla kişisel sorunum yoktur; kimseyi de töhmet altında bırak
mak gibi bir düşüncem yoktur; bütün arkadaşlara saygım sonsuzdur; hiç kimseyi suçlamak 
istemiyorum. Kendimle ilgili bir sorundu ve verdiğim karar, milletvekilliğinden istifa etmeye 
yönelikti; ama, bir partinin de üyesi olduğuma göre ve Partimden ayrılmayı da yaşamım bo
yunca düşünmediğime göre, Partimin Genel Başkanının emredici tavırları karşısında boyun 
eğmek zorunda kaldım. Eğer Genel Başkanımın o müdahalesi olmasaydı, o akşam, ailemle 
birlikte, siyasal hayatıma son veriyordum. 

Bunu, her seferinde buraya getirmeyin. Milletvekilliğini geçen dönem de yaptım; millete 
şükran borçluyum. Bununla, bir şov yapma iddiasında da değilim. Sizin bana söylediğiniz tarz 
ve üslup, bu yasa tasarısının tartışılması sırasında işverenlerin bana söylediği tarz ve üslupla 
aynıdır. Şov yapmaya hiç gerek yoktur, buna gerek yoktur. 

Benim getirmiş olduğumun.aksini siz söyleyin... Geçen konuşmanızdan hatırlıyorum; bir 
yandan dediniz ki, "ILO'yla işbirliğini geliştirelim, ILO'yıı hukukumuza geçirelim." Doğru; 
ama, diğer yandan da, bir sürü konuda muhalefet ediyorsunuz, ediyorsunuz, ediyorsunuz; To-
çoğlu meselesine varıncaya kadar buraya getiriyorsunuz. 

Benim sizden istirhamım şudur : Toçoğlu olayını, bir gündem maddesi yapar, buraya geti
rirsiniz. 

Ben, Türk-tş'in kongresine katılacağım ve o kongreye gelecek olan değerli delegelerin hu
zurunda bunları anlatacağım. Demek ki, Sosyal Sigortalar Kurumu bugün bu hale gelmişse, 
bunda herkesin payı vardır; onu anlatmak istiyorum. 

Bir dönem de beni suçlayabilirler; ama, ne kadar az suçlanırım, onun iddiası içerisinde
yim; ne kadar az hata yaparım, onun iddiası içerisindeyim. 

tşte, bugün, Sosyal Sigortaların karşı karşıya kaldığı sorunu getiriyoruz. Sîzler de yasa 
teklifleri getiriyorsunuz. En kısa zamanda bunu bir paket olarak getireceğiz ve açık katkıları
nıza da her zaman hazırız ve minnettarız. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözleşmenin imzalanmış olması, altına imza koyduğumuz tnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Anayasamızın 49 uncu maddesinin ta
mamlayıcısı niteliğindedir ve onaylanmasında, ülkemiz, çalışanlarımız ve evrensel barışın sağ
lanması bakımından büyük yararlar bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, bir yanlış anlamayı düzeltmeme izin ve

rir misiniz? Kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir konu efendim? . 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Efendim, DYP Grup Başkanvekili arkadaşımız konu

şurlarken, çalışma yaşamıyla ilgili anayasal değişiklikleri bütün siyasî parti gruplarına gönder
diklerini, SHP dışındaki partilerden olumlu cevap almadıklarını söylediler. 

, Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böyle bir öneri almadık, haberimiz de yok yapılan 
bu çalışmalardan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
, Belki, siz grup kurmadan önce diğer partilere göndermişlerdir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, konuyla ilgili olarak yerimden bir açıklama
da bulunabilir miyim? 

BAŞKAN —r Buyurun; yalnız, zamanı iyi kullanacaktık, öyle buyurmuştunuz! 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Efendim, aramızda tarih belirttim, "mayıs ayı sonunda" 

dedim; mayıs ayı sonunda yaptığımız öneridir. 
BAŞKAN — Efendim, o zaman SHP'liydiler; biz de bunu ifade ettik, "sizden öncedir" 

diye; yani, miladî çizgiden önce veya sonradır; bir tarih vardır. ' 
Efendim, gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talepleri vardır. 
Sayın Şahin, konuşacak mısınız? 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Evet Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, isminizi kaydedelim. Yalnız, 2 sayın üye, Sayın Seyfi Şahin ve Sar 

yın Esat Bütün, daha önce müracaat etmişler ve buraya kayıtlarını yaptırmışlardır; zatı âlini
zin ismini 3 üncü sıraya yazıyorum. ' 

EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN —Sayın Kul, tümü üzerinde mi söz istiyorsunuz efendim? 
EMİN KUL (İstanbul) — Şahsım adına, tümü üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — 4 üncü sıraya da sizin isminizi yazıyorum efendim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, bundan sonraki, yani 11 inci sıradaki 

sözleşmeyle ilgili söz talebim yar. s 

BAŞKAN — Sayın Bütün, siz, bundan sonraki sözleşmede mi konuşacaksınız? 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — 11 inci sıradaki sözleşmeyle ilgili söz talebim var. 
BAŞKAN — Efendim, söz taleplerinizi lütfen ona göre buraya iletin. 
Buyurun Sayın Şahin. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni gelen Hükümet, 

12 Eylülün bütün kalıntılarını temizlemek üzere söz vererek geldi; inşallah bunu tam manasıy
la yerine getirir. 

Gerçekten, 12 Eylül idaresi, Türkiye'de antidemokratik ve çok ağır şartlar bırakıp giden 
bir idare oldu; Türkiye bölünür hale geldi, Türkiye sanayileşemedi, Türkiye borçlandı, Türki
ye'de işsizlik arttı; Türkiye'de soygun ve vurgun arttı vesselam... Türkiye'nin kendi kendini idare 
edemeyen fabrikaları bugün kapanır halde. Milletvekillerinin kapılarında günde en az 100-
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200-500 kişinin iş talebinde bulunduğu, herkesin birbirine ağladığı -vatandaşların milletvekil
lerine, milletvekillerinin bakanlara, bakanların Başbakana, Başbakanın da Meclise vesaire- ves
selam, Türkiye'de ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı bir bunalım dönemidir o. 

Bu karanlık dönemi, eğer gerçekten, Hükümet, hakkıyla ortadan kaldıracaksa, antide
mokratik, insan haklarına uymayan şartlan ortadan kaldırmalıdır. Hükümet, hukukun üstün
lüğünü getirecek bir tavra başlamış durumdadır, önce onları tebrik ederek söze başlıyoruz. 
ILO sözleşmesi de bunun bir devamıdır. 

ILO sözleşmesi, Türkiye'de çok büyük problemleri halletmeyecektir ve Türkiye'nin de bi
rinci derecede meselesi değildir. Sadece bir aktin yerine getirilmesi açısından böyle bir tasarı 
önümüze getirilmiştir; buna da saygımız vardır, destekliyoruz. Ancak, bu, hizmet ilişkisine iş
veren tarafından son verilmesini düzenleyen bir akit olduğu için, işçi ve işverenin hakları hak
kında bir miktar konuşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de,, biraz önce söylediğimiz problemlerin önemli bir kısmının 
halledilmesinin şartı, sanayileşmektir. O halde, Türkiye, birinci derecede, sanayinin ve sanayi
leşmenin önündeki engelleri kaldırmalıdır. İşveren, bir fert olabilir, bir halk topluluğu olabilir, 
devlet olabilir; işveren, önemlidir. Bunlar, devletin en önemli problemlerini çözen (hem istih
dam hem ekonomik problemler) kişilerdir. İşverenin, yeni istihdam sahaları açabilmesi, yeni 
tesisler kurabilmesi için, birinci derecede önündeki engellerin kaldırılması lazım. Benim şahsî 
tespitlerim de -Türk sanayisinin önündeki engeller Meclis tarafından düzeltilecekse- şunlardır :, 

• 1. Türk Ticaret Kanunu. 
Bu kanun, Türkiye'deki küçük tasarrufların birleşmesini engellemekte, sahtekârlara prim 

vermekte, bundan dolayı da küçük sermayelerin sanayiye aktarılmasını engellemektedir. 
2. Vergi Kanunu. 
Türkiye'de lüks ve israf içinde yaşayan insanların hakkına tecavüz eden veya toplum hak

kını gözetmeden kendi nefsine kullanan, bu milletin hakkını yiyen ve çok aşırı vergi kaçıranla
rın durumlarının düzenlenmesi, lüks tüketime aşırı vergi konması... 

3. Sendikalar Kanunu. 
4. Sosyal Sigortalar Kanunu. 
5. Eğer Türkiye, Almanya gibi kalkınacaksa, Erhard Metodu kullanılacaksa, sanayiyi 

teşvik edici bir vergi kanunu getirilecekse, ısrarla üzerinde duruyorum bu vergi kanununun ko
nulması lazımdır. 

Bir de, işveren ve işçi arasındaki ilişkide -hukukî terimleri hazırlasak bile- hem işçiyi hem 
işvereni rahatlatabilmek için en önemli husus, hem işçinin hem de işverenin eğitilmesidir. İşve
ren, kanunun bir tarafında eksiklik bularak, işçilerin iş aktini sona erdirebilir. Bu sözleşme 
de zaten ona pek engel getirmiyor; yani, sadece, işçinin hukukî problemlerinin halli için mah
keme kapılarını açıyor. Bu, güzeldir; ama, bu, tek başına yetmez. 

O halde, işçilerimizin hakkının, alnının teri kurumadan verilmesini, yani o hak, enflasyo
na yedirilmeden, hakkı o gün ne ise, o hakkın, serbest piyasa şartlarına göre, işçi ve işveren 
arasında belki de bir pazarlık usulüyle tespit edilerek verilmesini sağlayacak ve iş istihdamını 
açabilecek -sermayeyi de yatırım ve sanayide korkutmamak şartıyla- yeni bir düzünlemenin 
getirilmesini istiyor, talep ediyoruz. 

Bu yüzden, en önemli problemimiz olan, Meclisin de, devletin de blok olarak en önemli 
problemi olan sanayileşme hamlesinin yapılabilmesi için, bu kanunun, devletimize ve milleti
mize yardımcı olmasını diliyorum ve işçi, işveren ve topyekûn insan hakkının korunmasını ta
lep ederek saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
Sayın Özal, şahsınız adına konuşmak üzere, buyurun efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ba
kan burada yaptığı konuşma sırasında, gönlüm isterdi ki, daha çok, bu anlaşmanın detayları
na girsin, bu anlaşmayla neler getiriliyor, neler eksik kalıyor, yapılan değişiklik nedir, bu ko
nularda izahat versin; ama, daha çok, vaktini, bazı şahsı meseleler veya yolsuzluk iddiaları 
üzerinde topladı. Tahmin ediyorum ki, yapılan bir konuşmaya cevap vermek için bunu yaptı
lar. Bu bakımdan ben de söz almak ihtiyacını duydum. 

Bu sözleşmeyi burada, bulduğum kısa zamanda incelediğim kadarıyla bazı hususlar dik
katimi çekti; Yüce Meclise onları arz etmek için buraya çıktım. 

Birinci olarak şunu ifade etmek istiyorum : Burada kanunlar geçirilirken, eğer milletve
killeri buraya yeterince gelmemişlerse, herhangi bir milletvekili de oylamadan evvel karar ye
tersayısı istiyorsa, bunu, engelleme addetmek doğru değildir. Çünkü, herşeyden evvel, Yüce 
Meclisin çoğunluğunun oylarıyla geçmesi lazım böyle kanunların; yani, burada kimse yokken, 
az sayıda milletvekilinin el kaldırmasıyla bu kanunlar geçecekse, bu yanlıştır. Dolayısıyla, bu 
kanunların görüşülmesi sırasında şayet karar yetersayısı istenirse, bu isteme, gayet haklıdır ve 
bu konuda da herhangi bir alınganlığın olmaması lazımdır; onu ifade etmek istiyorum. 

İkincisi : Bu sözleşme -işçi temsilcilerimiz de burada, herhalde bilirler- eğer bugün bura
da kabul edilir, onaylandıktan sonra da Resmî Gazetede yayınlanırsa, hemen yürürlüğe girmi
yor, oniki ay sonra yürürlüğe giriyor; yani, oniki ay süreyle bu sözleşmenin hiçbir hükmü yok
tur -bunu da şimdi okuyunca öğrendim- ve süresi de on yıldır. Eğer on yıl sonunda süre uzatıl
mazsa ve feshini de isterseniz sözleşme feshedilmiş oluyor; feshini istemediğiniz takdirde de, 
onar yıllık sürelerle uzatılmış oluyor. 

Daha dikkatli okuyunca, şu husus dikkatimi çekti; belki, Sayın Bakan bu konuda izahat
ta bulunabilir : Benim buradan anladığım, çalışanların işten çıkarılması kolaylaştırılmıyor; bi
lakis, işten çıkarılma İşlemi müesseseleştiriliyor burada. Açıkça söylüyorum, esaslara bağlanı
yor ve işçilerin işten çıkarılması daha kolay hale geliyor. Belirli kaideler içinde, bundan sonra 
işçi çıkarma fevkalade kolay olacaktır; ama, ne zaman; bir sene içerisinde, bu geçiş dönemin
de, yasalarımızda, iç yasalarımızda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra. Çünkü, burada öy
le müphem ifadeler var ki, mesela, "makul sürede itiraz" diyor. Makul süreyi, kanunla tayin 
edeceksiniz. Çünkü, bu sözleşme -anladığım kadarıyla- bir çerçeve anlaşmasıdır; yani, işten 
çıkarma konusunda uluslararası normların asgarî müştereklerini temsil eden bir sözleşmedir. 
Buna imza atan ülkeler, kendi iç hukuklarını, bu asgarî müştereklere uyduracak şekilde düzen
lemek mecburiyetindedirler; sözleşmenin anlamı da budur. 

Şimdi, bu sözleşmeyle şu yapılmış oluyor : Bizim devletimiz, ILO'ya diyor ki, "Ben bu 
işin ana prensiplerini kabul ettim; işten çıkarma meselesini belli bir müessese haline getirece
ğim." Bunu müessese haline getirmek için de, kendi iç hukukumuzda gerekli değişiklikleri ya
pabileceğiz. Zannediyorum, bu bir senelik süre de, bunun için verildi. Bu, bir sene sonra yü
rürlüğe girer ve bir sene içinde de, ümit edilir ki, bu değişiklik yapılır. 

Şimdi, bu anlaşmayla öyle şeyler kolay hale geliyor ki, mesela, ekonomik sebeplerle top
tan işçi çıkarmak... Bakarsınız, pazar, piyasa durumu bozulur; dersiniz ki, "Ben, işçimin yüz
de 15 ini, yüzde 20 sini çıkaracağım." Bu sözleşmeye göre, bu, imkân dahilindedir. Bazen du
yuyoruz bazı yabancı ülkelerde ekonomik sıkıntılar sebebiyle, bilmem ne otomobil fabri-
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kasının şu kadar işçisi işten çıkarıldı; 20 bin kişi, 30 bin kişi, toptan çıkarma... Bu sözleşme, 
bunu imkân dahiline getiriyor; ama, diyor ki, "bu sınırlandırılabilir." Nasıl sınırlandırılabilir? 
Gene iç hukukla; "yüzde 15'i geçemez" diyebilirsiniz, "yüzde 20'yi geçemez" diyebilirsiniz; 
ama, şimdi artık, toptan işçi çıkarma, bununla imkân dahiline gelecektir. 

Diğer taraftan, burada öyle hükümler var ki, bizim kendi hukukumuzda şu anda zaten 
imkân dahilinde; şu anda kendi hukukumuzda bazı şeyleri yapamayacağımız bazı şeyleri de 
yapacağımız zaten mevcut. Burada yapılan iş şudur : Uluslararası asgarî normlarla kendi iç 
hukukumuzu düzeltmek için bir senelik müddet almışızdır; bu müddet içerisinde de kendi iç 

' hukukumuzu düzelttikten sonra, işten çıkarma meselesi, bir müessese haline getirilecektir. 

Şimdi, gelelim diğer bir konuya : Tabiî, burada Meclisin usulünü tenkit etmek durumuna 
düşmek istemiyorum, Sayın Başkana karşı da hürmetim vardır; ancak, bu anlaşmanın Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarından sonra buraya gelmesi yanlıştır. Bunun, muhak
kak surette Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi, Anayasanın ruhuna göre şarttır. Neden mi? 
Biraz önce burada bir arkadaşımızın da söylediği gibi, burada, fon kurulmasından, tazminat
lardan, işsizlik sigortasından bahsediliyor, paralı işlerden bahsediliyor; belki, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin vergilerinin belirli yerlere tahsisi meselesi var. Siz bunu, nasıl Plan ve Büt
çe Komisyonundan kaçırıp, Genel Kurula getiriyorsunuz, anlamak mümkün değil. Yanlış bir 
uygulama. Usulen yanlıştır efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Az önce oy verdiniz!.. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Oy vereceğim, gene de veriyorum; ama, uygula
nan usul yanlıştır. Benim, burada, yanlış yapılan işlere de doğrudur, demem mümkün değildir; 
ama, oyumu veririm, ayrı bir mevzu. 

Şunu da ifade ediyorum : Lütfen doğru yürütün işleri. Sayın Bakanın kusuru yoktur bu 
işte. Burada da değil, daha Meclis Başkanlığında, bunun daha çabuk geçmesi için, "bir ko
misyondan da eksik geçsin" demişlerdir, bu sebeple de Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmemiş
tir; ama, yanlıştır. Yapılan işlem, Anayasanın ruhuna da aykırıdır, tçtüzğümüze de aykırıdır; 
çünkü, paralı iştir, efendim. Bu maddeler olmasaydı, bu komisyonlardan gelebilirdi. 

Sayın Bakan da söyledi; sözleşme maddelerinin belli bir kısmı, insan haklarıyla ilgili. Bu
rada daha çok, kimleri işten çıkaramayacağınız yazılmış ve o da 5 inci maddede söyleniyor : 

"a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatle
rinde sendikal faaliyetlere katılma..." Bu, işten çıkarma sebebi olamaz, sendikacılığı koruyor. 

"b) işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak, 
c) İşvereni şikâyet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış 

sürece katılım veya işveren aleyhine idarî makamlar nezdinde müracaatta bulunmak..." Bu da 
işten atılma sebebi değildir. 

"d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile sorumlulukları; hamilelik, din, siyasî görüş, et
nik veya sosyal köken..." Bu sebeplerle işten çıkaramazsınız diyor; gene insan hakkıdır. 

"e) Doğum izni esnasında işe gelmeme.'' 
6 ncı maddeyle devam ediyor : -
"Madde 6 
1. Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkarma için geçerli neden de

ğildir. 
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2. Hangi hallerin geçici olarak işe gelmeme sayılacağı, hangi hallerde tıbbî raporun ge
rekli olacağı ve bu maddenin 1 inci bendinin uygulanmasına getirilebilecek sınırlamalar, söz
leşmenin 1 inci maddesinde belirtilen uygulama yöntemlerine göre belirlenir" diyor. 

Buna karşılık, işten çıkarma için madde 13'teki düzenlemeye göre, ekonomik, teknolojik, 
yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son vermeyi düşünen işveren sadece şunları 
yapıyor. İlgili işçi temsilcilerine bilgi veriyor, onlarla bir konuşma imkânı sağlıyor, bu kadar; 
yani, işçileri toptan çıkarabilir. . 

Sayın Bakan belki söylememiştir; ama, gazetelerde verilen şu intihayla terstir. '.'Efendim, 
biz artık işçiyi çıkarttırmayacağız, işveren bunu yapamaz." 

Belki bu, gazetelere ya yanlış aksetti, -ben o kanaatteyim- veya öyle aksettirildi, bilemiyo
rum; ama, şu anlaşmayla, toptan işçi çıkarma meselesi de mümkündür, her türlü insanı işten 
çıkarmak da mümkündür. Son sözlerimle şunu da ifade ediyorum : Bu anlaşma, işten çıkarma 
meselesini bir müessese haline getiriyor; nasıl yapılır, usulleri nedir, bunları düzenliyor; işçi 
çıkaramazsınız diye bir şey yoktur. Bir de merci koymuş; itiraz mercii, hakem mercii. İtiraz 
ettiğiniz zaman, orada ispat hakkını kullanan işveren, "efendim, işte görüyorsunuz, ekono
mik sebeplerden dolayı, pazar, piyasa bozuk, şu kadar işçiyi çıkaracağım" diyor ve çıkarıyor; 
yani, iş, bu hale getirilmiş. "Amerika'da şu kadar işçi çıkarılıyor, Ford fabrikalarında 20 bin 
işçi işini kaybetmiş" diye işitip de hayretler içinde kaldığınız hadiseleri görüyoruz ya, Türki
ye'de bu sözleşmenin hükümleri yerine getirilmeye başlandıktan sonra, bu iş, Türkiye'de de 
mümkün hale gelecektir. Bir bakacaksınız ki, bir büyük fabrikada 5 bin işçinin işine toptan 
son verilmiş. Sebep : "Efendim, ekonomik sebeplerle..'. Satış yapamıyoruz." 

Saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Kul, iki sayın üyeden fazlasına, bir üçüncü sayın üyeye söz verme im

kânımız yok efendim. Kişisel olarak, Sayın Seyfi Şahin ve Sayın özal konuştular. 
Değerli milletvekilleri, tasarının*maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum 

: Maddelerine geçilmesi hususunu kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütünün 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci 
Konferansında kabul edilen "hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 
Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul, Refah Par
tisi Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış, şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kul. 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Bakan, şahsımı hedef alarak, ismimden bahsederek bazı sorular sordu, kendi kendine 
cevaplar verdi; fakat; bu sözleşmelerin bir an evvel Genel Kuruldan geçmesi için bu konuları 



T.B.M.M. P : 31 2S . 11 . 1992 O : 1 

uzun boylu irdeleyecek değilim. Çünkü, burada gündemimiz, ILO sözleşmelerini müzakere edip 
bitirmektir. Bir işçi olarak, bir sendikacı olarak, o kökenden gelmiş bir insan olarak benim 
de hedefim budur. 

Hemen size hatırlatmak isterim Sayın Bakan : Ben, bu sözleşmelerin onaylanmasına bu 
kadar büyük anlam yüklemenizi eleştirdim. Gerçekten, kamuoyunda, işçilerin sanki bir daha 
hizmet aleti feshedilemeyecek yahut mahkemeye her gidişinde işine iade edilecek imajı verilme
sinin mutlak değiştirilmesi gereğine işaret ettim. Çünkü, bu imaj verildiği sürece, ileride, ka
muoyunda da işçiler üzerinde de, sukutu hayal ve yeniden tepkiler, infialler meydana gelecek
tir. Yanlışlık buradadır. Bu yanlışlığı, lütfen kabul buyurunuz. Belki, bundan bir siyasî netice 
de çıkarmak istiyorsunuz; haklısınız; olabilir; ama, bu derece anlam yükleyerek getirmeyiniz 
ve propogandasıru böyle yapmayınız, dedim. , 

Sayın Baltan, hazırladığınız kanun tasarısını henüz tartışmaya açmadan, ben, bu konuda
ki kanun teklifimi Türkiye Büyük Millet Meclisine sundum. Siz, kanun tasarısını 12 Ocakta 
tartışmaya açtığınızı söylüyorsunuz; oysa, ben, 7.1.1992 tarihinde, yani sizden 4 gün evvel -işte, 
kayıt numarası burada- Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konuyla ilgili kanun teklifimi ver
dim. Dolayısıyla, buradaki tespitiniz biraz yanlış Sayın Bakan. 

İkincisi: Yalnız bu tarih delil değil Sayın Bakan; siz henüz bakan olmadan, geçen dönem 
bu Meclisin sıralarında milletvekili olarak otururken, başkanı bulunduğum sendika, "İşçinin 
Feshe Karşı Korunması, tş Güvencesi ve Türkiye İçin Bir Model önerisi" isimli bir kitap neş-
retmiştir; önsözü de bana aittir. Bu kitabın 4 müellifinden birisi de, şimdi yanınızda oturan 
Sayın Profesör Savaş Taşkent'tir. 

Yine, sunduğum şu kanun teklifi, sizin tasarınızın Bakanlar Kurulundan geçmesinden ve 
tartışmaya açılmasından önce sunulduğu gibi, geçen dönemde de Meclise sunulmuştur; belki 
farkında değilsiniz; çünkü, bu tasarı, mensubu bulunduğum ve yöneticiliğini yaptığım Türk-tş 
Konfederasyonunun bu konudaki taleplerini içeren ve düzenleyen teklifin aynısıdır... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Benim tasarımı hazırlayan da Sayın Taşkent'tir. 

EMİN KUL (Devamla) — Bu teklif, geçtiğimiz dönemde Partinizin Genel Sekreter Yar
dımcısı Cevdet Selvi tarafından Meclise verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, Genel Kurula hitap eder misiniz efendim... 
EMİN KUL (Devamla) — Sayın Bakan bana hitap ettiği için ben de kendisine hitap edi

yorum. özür dilerim... Hay hay. 
Acaba, ILO sözleşmeleri, demokratikleşmenin ölçüsü mü?.. Sayın Bakan, dinlediği halde 

unuttu; ben tekrar arz edeyim. > 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Demokratikleşme paketinin içerisinde... 
EMİN KUL (Devamla) — Bu hususları, geçen haftaki toplantımızda ayrıntılarıyla dile 

getirmiştim. 
Bakınız, eğer ILO sözleşmeleri demokratikleşmenin ölçüsü ise, komşumuz Bulgaristan'ı 

ele alalım : 
Sayın Bakan, "biz 29 sözleşme imzalamışız" diyor; doğrudur. Bulgaristan, Uluslararası 

Çalışma Teşkilatına 1920'Ierde üye olmuş, biz 1932'de Olmuşuz- bugüne kadar 80 adet ILO 
sözleşmesi onaylanmış. Şimdi, işçi hak ve özgürlükleri, insan hakları, Bulgaristan'da mı daha 
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ileride; bugün kısıtlanmış, yaralanmış, yarım olmasına rağmen, Türkiye'de mi daha ileride? 
Kanada da ILO'ya 1920'Ierde üye olmuş ve o da 80 sözleşme imzalamış. Şimdi, işçi hak ve 
özgürlükleri veya demokrasi, Bulgaristan'da mı daha ileride, Kanada'da mı daha ileride? 

Amerika Birleşik Devletleri, maalesef 11 sözleşme onaylamış. Türkiye 28-29 sözleşme im
zalamış, Bulgaristan 80 sözleşme imzalamış, Amerika Birleşik Devletleri 11 sözleşme imzalamış. 

Demek ki, ILO sözleşmelerinin onaylanma sayısının, demokratikleşmeyle ilgili bir ölçüt 
olarak kullanılması mümkün değildir, buna imkân yoktur. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, şimdi de Enver Toçoğlu ile ilgili söylediklerine gelelim... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, maddeyle ne alakası var? 

EMİN KUL (Devamla) — Enver Toçoğlu, Türk-tş Konfederasyonunun Malî Sekreteri, 
Demiryol-tş Sendikasının Başkariı ve dokuz yıldır da Türk-tş Konfederasyonunun delegeleri 
tarafından Sosyal Sigortalar Genel Kurulunda seçilen Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Ku
rulu Üyesidir. 657 sayılı Kanuna tabi değildir; siz seçmiyorsunuz, siz getirmiyorsunuz, bir ge
nel kurulda seçilip geliyor. Söylediklerinizi münakaşa etmek istemiyorum, burası zemini değil; 
yalnız, bir yerde kendinizi ele verdiniz, dediniz ki, "hak bizim, kiminle istersek onunla çalışı
rız. Clinton da Amerika'da böyle yapıyor." Oradaki sistem de, oradaki yasalar da burada ge
çerli değil, orada Başkanlık sistemi var. Ama, bir tek şeyi itiraf ettiniz, ikrar ettiniz, "hak bi
zim, istediğimizle çalışırız" dediniz. Evet; Enver Toçoğlu'nu görevden almanızın akında yatan 
temel sebep budur. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Hayır, hayır... 

EMİN KUL (Devamla) — Suyu bulandırmıştır; müfettişleriniz faaliyete geçmiştir, savcılı
ğı tahrik etmişsinizdir, hak gördüğünüz usulü kullanmışsınız ve kendisini görevden alniışsınız-
dır. Ben de, bu, hak değildir diyorum; ayrıntısını tartışmaya da hazırım. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim Sayın Başkan» (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayır £ul, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi G' adına, Sayın Elkatmış; buyurun efendim. 

RP GRUBU V MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; hepinize saygılar sunarım. 

öncelikle, Sayın Bakanımızın ve DYP Grup Başkanvekili Sayın Tayan'ın beyanlarına ka
tılmıyoruz; çünkü, her iki beyanda da karar yetersayısı isteyenler kınandı. Karar yetersayısı is
temek Anayasal bir haktır, İçtüzüğün milletvekillerine verdiği bir haktır. Bu karar yetersayısını 
isteyenler kınanacağına, Meclisi çalıştırmayan, Meclise gelmeyen, kendi aralarındaki kavgayı 
Meclis Genel Kuruluna kadar taşıyıp, burada anlaşamayan kendi milletvekillerini, kendi grup
larını kınasalar daha iyi olur. 

Gene, ayrıca Sayın Tayan dedi ki : "Biz Anayasa değişikliği teklifini diğer partilere ver
dik, diğer partiler mademki demokratikleşmeyi, işçi haklarını, insan hak ve özgürlüklerini sa
vunuyorlar, burada onları, söylüyorlar, o halde neden buna olumlu görüş bildirmediler?" 

Değerli arkadaşlar, 26.5.1992 tarihinde bize verdikleri 10 maddelik Anayasa değişikliği taklifi 
elimdedir, Sayın Tayan'ın da burada imzası var; burada işçi hak ve özgürlükleriyle ilgili hiçbir 
hüküm yok. Elbette ki, biz Refah Partisi olarak -ki, diğer partiler de tabiî öyledir, bunu söyle
yen değerli arkadaşımızın partisi de aynıdır- başkalarının hazırladığı bir metni kimseye dikte 
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ettirmeye hakkı yoktur diye düşünüyoruz. "Biz yaptık, ettik, siz de imzalayın, parmak kaldırın" 
diye bir düşünce olamaz; bu, demokrasi değildir, biz buna katılmıyoruz. Böyle bir talihsiz be
yanı da burada kınıyorum. 

Ayrıca, bu "ILO sözleşmeleri" diye takdim edilen 7 adet sözleşmeden ibaret kanun de
meti, kamuoyuna yanlış takdim edildi bize göre. Bu konuda diğer arkadaşlarımız da beyanda 
bulundular; aynen katılıyoruz endişelerine. 

Kanun tasarısının ekinde olan sözleşme maddelerini incelediğimizde bu hususu daha açıkça 
görürüz. Bakınız, 1 inci maddede, "Bu sözleşme hükümlerinin, toplu iş sözleşmeleri, hakem 
kararları veya mahkeme kararları ile veya ulusal uygulamaya uygun başka bir yöntemle geçerli
lik kazanmadığı hallerde, yürürlüğe girmesi ulusal mevzuatla sağlanır." deniliyor. Şimdi, ulu
sal mevzuat tanzim edildi mi? Hayır. Bu konuda bir hazırlık var mı? Hayır. Nitekim, 2 nci 
maddeye geçtiğimizde, mesela 2 nci maddenin ikinci bendinde, "Bir üye devlet hizmet ilişkisi 
içinde çalışanlardan aşağıdaki kategorilerde bulunanları işbu Sözleşme hükümlerinin tamamı
nı veya bir kısmını uygulama alanı dışında bırakabilir" deniliyor. Bu konuda bir hazırlık var 
mı? Yok. Açıklama var mı? Sayın Bakanımız bu konuda da bir açıklamada bulunmadı, şahsî 
diyaloglara girdi, açıklaması gereken esas konuları açıklamadı. 

Gene dördüncü bendinde de böyle bir ibare var : "Bu sözleşmenin tamamının veya bazı 
hükümlerinin kapsamı dışında bırakılması bir ülkedeki yetkili makamca veya uygun bir meka
nizma aracılığıyla..." deniliyor. Böyle bir hazırlık da yok. Bu maddeler gayet güzeldir, kabul 
ediyoruz. Gene, sözleşmenin 4 üncü maddesinde, "İşçinin kapasitesine veya işin yürütümüne 
veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son 
verilemez" deniliyor; doğrudur. 

Gene, 5 inci madde de sayıyor : "özellikle aşağıdaki hususlar son verme için geçerli bir 
neden teşkil etmezler" diyor. Bunlar da doğrudur, onlara da katılıyoruz; ancak, Hükümet bu 
tasarıyı getirirken, kendisi, hiç sebepsiz yere binlerce işçiyi işten çıkarıyor. Biraz evvelki konuş
mamda da belirttim; elimde belgeleri, HAVAŞ'ın noterden çektiği ihtarnameleri de var; kendi
si harıl harıl işçi çıkarıyor. Bu da yetmiyormuş gibi, "resen emeklilik" diye bir yol tutturdu, 
işine gelmediği, beğenmediği, kendi siyasî görüşlerine hizmet etmediğini düşündüğü kişileri; 
dürüst, namuslu kamu görevlilerini işten çıkarıyor. Şimdi, bir taraftan bu sözleşmeleri getiri
yor ve "her türlü haksız işten çıkarmalar engellensin, buna manî olunsun" diyor, diğer taraf
tan, kendisi buna uymuyor... Bu, samimî değildir, bu sözleşmenin ruhuyla da bağdaşmaz. 

Bu sözleşmeyi hepimiz kabul ediyoruz; yalnız, ulusal iç düzenlemeleri, hukuk düzenleme
lerini de acilen yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, eğer bunları yapmazsak, yarın ulus
lararası kuruluşlar, demokrasi havarisi geçinen kuruluşlar, yine bizim karşımıza çıkacaklar ve 
bizi sorgulayacaklar, bizim millî onurumuzu rencide edecekler; bundan hiç kuşkumuz yok ve 
nitekim ediyorlar da... 

Yine 5 inci maddenin (d) bendinde -diğerleri de çok güzel hazırlanmış da- "ırk, renk, cin
siyet, medenî hal, aile sorumlulukları hamilelik, din, siyasî görüş, etnik veya sosyal köken ne
denleriyle iş akitleri sona erdirilemez" deniliyor. Halbuki, Sayın Bakanımızın başında bulun
duğu Bakanlıkta, din ve siyasî görüş farklılığından dolayı birçok kişi işinden, yerinden edil
miştir. Acaba Sayın Bakan için de bu 5 inci maddenin (d) bendi geçerli midir; bunu öğrenmek 
istiyorum. 
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Sözleşmenin 8 inci maddesinde "Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında 
olan bir işçinin, mahkeme, iş mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafsız bir merci 
nezdinde itirazda bulunma hakkı vardır" deniyor; ama, bu merciler yeteri kadar kurulup ge
liştirilmemiştir. tş mahkemeleri vardır, her yerde çevresinde iş mahkemesi vardır; ancak, müs
takil iş mahkemeleri, sadece büyük şehirlerimizde vardır; bir ihtisas mahkemesi olarak, küçük 
vilayetlerimizde, ilçelerimizde müstakil bir iş mahkemesi yoktur. Hatta hatta, iş hukukundan 
anlayan hâkimlerimiz de yoktur. Nitekim, Nevşehir'de bir hâkim arkadaşımız vardı, kendisi 
ceza hâkimiydi; yirmi yıldan fazla ceza hâkimliği yapan bu arkadaş, zannedersem Adapazarı'-
na, iş hukukunun en yoğun olduğu yere, müstakil iş hâkimi olarak tayin edildi. 

öncelikle, bu gibi düzensizliklere de bir son vermemiz gerekir; adliye teşkilatını, bu yön
den yeniden organize etmemiz gerekir; yoksa, kâğıt üzerinde birtakım hakların verilmesi önemli 
değildir. " 

Yine, sözleşmenin 12 nci maddesinde, haksız yere işinden çıkarılanlara ödenmek veya emek
liliklerinde, şunda bunda ödenmek üzere bir fon tesisinden bahsediliyor; ama bu fon kurulma
mıştır. Tasarının,takdim ediliş şekli yanlış olduğu için, kamuoyunda büyük bir beklenti vardır; 
bu kanunun çıkmasıyla, işçinin her türlü probleminin halledileceği zannediliyor. 

İBRAHtM GÜRSOY (İstanbul) — Edilecek, edilecek... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — İnşallah; bizim ümidimiz de o; yalnız, o ümidi gö

remiyoruz. 
" Bu fon kurulmasıyla ilgili, daha doğrusu, iş güvenliği yasa tasarısı geri çekilmiştir; biraz 

evvel de bahsettiğim gibi, bir alt komiteye havale edilmek suretiyle, adeta, rafa kaldırılmıştır. 
\ani, bir alt komite kurulması, bu işin olmayacağı manasına gelir, çünkü, şimdiye kadarki uy
gulama bu yöndedir. Biz, bu kanun tasarısının da öncelikle Meclisimize gelmesini arzu ediyo
ruz. Madem Bakanlık bu konuda bir çalışma yapmış, hazırlıkta bulunmuş ve bir tasarı meyda
na getirmiştir -güzeldir, iyidir veya değildir bilemiyoruz- bu, komisyonlarda tartışılır; tartışma 
yeri komisyonlardır ve bu Meclistir. Çünkü, 12 nci maddenin (a) bendi bunu bize mükellefiyet 
olarak getiriyor; o zaman, bu yasa tasarısının da Meclise acilen gelmesini arzu ediyoruz. 

Bu yasa tasarısının, işçilerimize, işverenlerimize, sendikalarımıza ve bütün milletimize ha
yırlı olmasını diliyorum. < 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Refah Partisi sözcüsüne teşekkür ediyorum. 
SHP Grubu adına Sayırt Ercan Karakaş, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; görüşmekte olduğumuz tasarıya ilişkin olarak SHP Grubunun görüşünü kısaca aktarmak 
istiyorum. 

Türkiye, uluslararası birçok kuruluşa üye ve en başta Birleşmiş Milletler var. Avrupa Kon
seyi üyesiyiz, AGİK üyesiyiz, Avrupa Topluluğu ile ortaklığımız var; tam üye olmak için 1987 
yılında buraya başvurmuşuz. Bu ortaklıkların, bu üyeliklerin ne anlamı var?.. 

Anlamı şu : Oralarda bütün üye ülkelerin katılımıyla bazı kararlar alınıyor, bazı sözleş
meler ve anlaşmalar ortaya konuluyor. İşte, burada onları görüşüyoruz; Uluslararası Çalışma 
örgütünün bazı sözleşmelerini yasa haline getiriyoruz. 

Türkiye, bugüne kadar, bu uluslararası kuruluşların 400 sözleşmesini onaylamış. Şimdi, 
bugün ona yenilerini ve çok önemli olanlarını ilave ediyoruz; çünkü, Türkiye'de iş yaşamı, 
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12 Eylülün getirdiği yasalarla allak bullak edilmiştir; onu düzeltmeye çalışıyoruz. O nedenle, 
bu sözleşmelerin kanun haline getirilmesinin eleştirilecek bir tarafı yoktur. Bu sözleşmeler bu
radan, söz olsun, laf olsun diye geçirilmiyor. Sözleşmelerin bir genel çerçevesi var, zaten yasa
lar da bir taraftan, Bakanlıkça o genel çerçeveye, o standartlara uygun olarak hazırlanmakta. 

Uluslararası sözleşmeler, belli normlar getiriyor, belli kurallar getiriyor. Biz, oralarda bu 
sözleşmeleri imzalarken bunları iç hukukumuza yansıtmayı taahhüt etmişiz. Zaten, o ulusla
rarası kuruluşlara üye olmanın bir koşulu da budur; orada karar altına alınan sözleşmeleri ve 
anlaşmaları kabul etmek, iç hukuka yansıtmaktır. Bugün demokratik her ülke, kendi iç huku
kunu, uluslararası hukuk normlarına, uluslararası hukuk standartlarına bakmadan yapamaz 
hale gelmiştir. Bu, aslında reddedilmesi gereken bir husus değil. Demokrasiden yana insanla
rın, bütün dünyada insanlığın yararına olan belli normları geliştirmeleri ve insanlığın yararına 
sunmaları çok iyi bir yöntem. O nedenle, elbette biz, bu ILO kararlarını, sözleşmelerini, yalnız 
buradan geçirmekle yetinmek istemiyoruz; böyle bir şey yok. Bu kararların gerektirdiği yasalar 
da bir taraftan hazırlanıyor. Burada çelişki ANAP'ta. Bir taraftan 1987 yılında Avrupa Toplu
luğuna tam üye olmak için başvuruluyor, öbür taraftan, sayın sözcüleri burada, "Bulgaristan 
daha çok imzalamış, orada demokrasi mi var?" diyor. 

Biz, hem imzalayalım, hem gereğini yapalım; demokrasi o zaman olur; ama, hem sekiz 
yıl boyunca imzalamamışsınız, hem de "İmzalamadan da yasalar yapılır" dediğiniz halde, hiç 

\ yasa yapmamışsınız; tam aksine, 12 Eylülün sendika yasalarına, grev yasasına, iş yasalarına 
getirdiği bütün kısıtlamaları muhafaza etmişsiniz. Şimdi de diyorsunuz ki, "Bu sözleşmeler 
olmadan da yasalar yapılır." 

Bu, çelişkidir. Çelişkisi olmayan parti, Refah Partisidir; çünkü o, Avrupa Topluluğu gibi, 
bütün uluslararası kuruluşlara, Türkiye'nin üye olmasını savunmuyor; dolayısıyla, onların söz
leşmelerini de, anlaşmalarını da savunmak mecburiyetinde değil; ama, ANAP'ın bu çelişkisi 
gerçekten gözler önünde. 

Aslında söz almayacaktım; ama Sayın özal, "EFendim, bu sözleşmeler, onlara bağlı ola
rak çıkarılacak yasalar, işten çıkarmaları önlemez" dediği için söz aldım. 

Bu söylenenin hiçbir mantığı yok. Türkiye'de şu anda insanlar işten çıkarılıyorlar; son üç 
dört yılda yüzbinlerce insan işten çıkarıldı. Bu sözleşmelerin buradan geçmesinden sonra çıka
rılacak yasalar, keyfi olarak işten çıkarmalara son verecek. Dünyanın her yerinde işten çıkar
malar var maalesef; ama, keyfî olarak işten çıkarmalara son vermek için, bu sözleşmeleri ve 
onlara bağlı olarak yasaları, çıkarmak istiyoruz. 

Bu sözleşmeleri tek başına göremezseniz, bunun devamı var; tş Güvencesi yasası. Bütün 
demokratik ülkelerde olan yasa bizde de hazırlandı; geriye çekilmiş de değil. Yasa tasarısı belli 
bir prosedür içerisinde ele alınıyor, görüşülüyor; Genel Kurula gelecektir. Ne demektir?.. Bu 
yasa, keyfî işten çıkarmalara karşı bir sigortadır. Kimin sigortasıdır?., işçilerin, emekçilerin si
gortasıdır. İşten çıkarmaların, keyfiliğe veya haklı ekonomik nedenlere mi dayandığına yargı 
karar verecektir. Dünyanın bütün ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de uygulama böyledir. Me
sele, keyfiliği ortadan kaldırmaktır. 

İkincisi : Türkiye'de işten çıkarılan insan, kaderiyle başbaşa kalmaktadır. Bu da olmaz.-
Sosyal devletin burada görevleri vardır. İşte, "işsizlik sigortası" denilen uygulama budur. 

Bu konuda, yine ANAP sözcüleri diyorlar ki: "Efendim, yanlış anlaşılıyor. İşsizlik sigor
tası denilince, bütün işsizler para alacak gibi anlaşılıyor, yani böyle takdim ediyorsunuz." 
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Bu yanlıştır; ne Sayın Bakan böyle takdim ediyor, ne de bizler böyle takdim ediyoruz, hiç 
kimse böyle takdim etmiyor. Telaşlanmayınız, işçiler, sendikacılar bunun ne anlama geldiğini 
zaten sizden, bizden iyi biliyorlar, işsizlik sigortasının, bir anda, hiç çalışmayan, işsizlik sigor
tasına hiç prim ödemeyen işçilerimize maaş olmadığını, sendikalar ve işçiler biliyor; çünkü, 
dünyadaki uygulaması budur. O nedenle, hiç endişelenmeyin, yanlış anlaşılma falan yok. 

Bu kararlar çıkacak, iş yaşamının bütün yasaları, sendika yasaları çıkacak, daha özgür 
sendikalar kurulacak, işten çıkarmalara karşı iş güvenceleri yasası gelecek, işsizlik sigortası ya
sası gelecek. 

Aynı şekilde, tş ve İşçi Bulma Kurumu reorganize ediliyor, orada sadece kayıt tutulmaya
cak; yeni işe girmek isteyen insanlar meslek değiştirmesi yababilecekler, meslekî eğitimden ge
çecekler; birçok başka tedbirler getirilecektir. 

Aynı şekilde, bir bir sendika yasaları da değişecektir; çünkü, 12 Eylülün getirdiği sendika 
yasaları, özgür sendikacılığa olanak vermiyor. Siyasî partilere, derneklere, odalara bir imzalı 
dilekçeyle başvurup girebiliyorsunuz, bir imzalı dilekçenizle çıkabiliyorsunuz; ama, sendikalar 
için notere gitmeniz gerekir. En dar gelirli kesimimizi, yani işçilerimizi, binlerce işçimizi notere 
gönderiyoruz, sendikalara girmeleri veya çıkmaları için. 

Bütün bunlar birer kısıtlamadır, örgütlenmenin önündeki engellerdir. Elbette, bunların 
tümü birden ortadan kaldırılacaktır. • 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu sözleşmeler Meclisten geçtikten sonra, sözleşmelerin 
öngördüğü yasalar elbette çıkarılacaktır ve Meclis komisyonlarında, kamuoyunda, bu Meclis 
çatısı altında özgürce tartışılarak en kısa zamanda çıkarılacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşku
su olmasın. Yani, o yasaları Meclis yapacaktır, nasıl istiyorsa öyle yapacaktır; ama, bizim söy
lediğimiz hem buradan bugün çıkaracağımız bu sözleşmelere uygun yasalar yapmalıyız hem 
de diğer uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası hukukun normlarına uygun yasalar yap
malıyız. Bunun için çabalıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, teşekkür ediyorum efendim. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel olarak 1 inci madde üzerinde Sayın Özal söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun 

tasarısının 1 inci maddesiyle, tümü arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü, bu kanun tasarısının 
1 inci maddesi, anlaşmanın onaylanması maddesidir. Dolayısıyla, ilk baştan itiraz ettiğim ko
nunun gereğini söylüyorum. 

Bu kanun tasarısını madde madde görüşmemiz mümkün değil; çünkü, bu bir anlaşmadır. 
Bu bakımdan, burada konuşmamı sürdürürken, Sayın Bakana bazı sorular tevcih edeceğim, 
kendileri de açıklama lütfunda bulunurlarsa memnun olacağız. 

Daha önceki konuşmamda da değindiğim gibi, bu anlaşma, işten çıkarmaya karşı bir ön
lem getirmekten ziyade, işten çıkarma meselesini bir müessese haline getiriyor. Bu anlaşma, 
toplu işten çıkarma meselesini müesseseleştiriyor, kaidelerini genel olarak ortaya koyuyor ve 
diyor ki: "Bu anlaşmayı imza eden ülke, bununla ilgili kanunlarını çıkarsın." Bir sene de müddeti 
vardır, zaten bir sene sonra yürürlüğe girmektedir. , N 

Burada sormak istediğim, bazı konular vardır : 
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1. Kıdem tazminatı ve gelirinin korunmasına ilişkin bölüm, madde 12'de yer almakta
dır. Aslında, daha önceki konuşmamda da söyledim, bu madde, paralı bir maddedir. Burada 
büyük ölçüde paradan bahsedilmektedir; tazminatlardan, işsizlik sigortasından bahsedilmek
tedir. Dolayısıyla, biraz önce de izah etmiştim, Genel Kurula gelmeden evvel Plan ve Bütçe 
Komisyonundan bu maddenin muhakkak geçmesi gerekirdi; ama, geçmemiştir, bir usul hatası 
yapılmıştır. Olabilir; Meclisimizde böyle şeyler oluyor zaman zaman. 

Sormak istediğim, burada bahsedilen işsizlik sigortası nasıl olacak? Devlet bütçesine... 
BAŞKAN — Sayın özal, siz, kürsüde o maddeyle ilgili görüşlerinizi lütfen ifade buyurun 

efendim. Soru soracaksamz, yerinizden soru sorma hakkınız var efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Soru sorma hakkım da var. 
BAŞKAN — Yerinizden soru sorma hakkınız var. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konuşma hakkım da var. 
BAŞKAN — Tabiî, kürsüde konuşma hakkınız var efendim. Böyle bir usule yol açarsak, 

önünü alamayız efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmam sırasında soru da so

rabilirim. Maddeyle ilgili olarak konuşmamı yapıyorum; lütfedin.de, nasıl konuşacağımı ben 
tayin edeyim, siz değil. 

BAŞKAN — Gayet tabiî; ama, konuşmanızı soru şeklinde yapabilirsiniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Soru şeklinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Dönüp Sayın Bakana soru soruyurmuş gibi yaparsanız... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Eğer bu sorduklarıma cevap vermezlerse, soru 

soracağım; o hakkımı da kullanacağım efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Kırık plak gibi konuşuyorsun; 4 dakikadır aynı şeyi söylüyorsun! 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bir Sayın üye, kürsüde konuşma hakkını kullanıyor, rica 

ediyorum... 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, şimdiye kadar soru sorma hakkı

mı kullanmadım; ama, onu da ayrıca kullanmam gerekirse, kullanabilirim diyorum; kullan
mıyorum. Konuşmam sırasında, Sayın Bakana, burada izah etmesi için bazı konuları açıyo
rum; birincisi işsizlik sigortası... 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Zaten sizinle ilgileri olamaz. Yasa çıkmasın, önemli olan ol 
Siz zaten zenginleri seversiniz! 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Diğer konu şu : Bu sözleşme bir sene sonra yü
rürlüğe girecek. Yani, şu anlaşma kabul edildikten,ve yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmi
yor, bir sene sonra giriyor. Bu anlaşmayla ilgili olarak, bu bir sene zarfında ne yapacaksınız, 
planınız nedir, hangi konularda kanun tasarıları getireceksiniz veya Bakanlar Kurulu kararları 
alacaksınız? Bu anlaşmayı bîr sene sonra tam anlamıyla yürürlüğe sokacak bir uygulama pla
nınız var mı; bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? 

Bu anlaşmanın sonunda ve diğer bütün anlaşmaların sonunda, "son hükümler" diye bir 
son kısım var. Bu son hükümler, öyle anlaşılıyor ki, bütün anlaşmalarda standart madde ha
linde; aşağı yukarı, bu sözleşmenin, bilhassa Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüy
le ilgili olan ilişkilerini daha çok ortaya koyuyor. Burada şöyle bir 21 inci madde var : 

"1 . Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme ka
bul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 
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a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 16 ncı 
madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üye
lerin onamasına artık açık bulundurulamaz" deniyor. 

Bu konuda açıklama yapar mısınız? Bunlar, yeterince açık gelmedi bana. 
Sormak istediğim hususlar bunlardır. Bu konularda Sayın Bakan açıklama yaparsa, ken

disine şükranlarımızı arz ederiz. 
Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi okunduğu biçimiyle kabul edenler işaret bu

yursunlar... Kabul etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın özal, grup adına mı, şahsınız adına mı 

söz istiyorsunuz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yerimden açıklamak istiyorum. . ( 
BAŞKAN — öyle bir usulümüz yok efendim; kürsüye buyurun. Siz, grup adına mı, şah

sınız adına mı söz istiyorsunuz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şahsım adına istiyorum. (DYP ve SHP sırala

rından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, söz istemek sayın üyenin en tabiî hakkıdır. 
Sayın Özal, madde üzerinde görüşlerinizi ifade ediyorsunuz ve süreniz 5 dakikadır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tabiî efendim; aslında, ben, yarım dakika bile 

kullanmayacaktım ve yerimden Sayın Bakana bir soru tevcih edecektim; ama, kürsüye gelme
mi istediniz, ben de kürsüye geldim, kusura bakmayınız. 

2 nci madde, "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diyor. 
Şimdi, bu kanun nasıl bir kanun?.. Bu, anlaşmayı onayladığımıza dair bir kanun; fakat 

anlaşma bir sene sonra yürürlüğe girecek. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Biz öyle alıyoruz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bugün kabul edilirse, bir sene sonra yürürlüğe girecek. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, yürürlüğe giriyor. 2 nci madde, 

"Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diyor. 
Aslında, "bu kanun onaylanmıştır" demek lazım. Burada, yürürlüğe giren bir şey yok. 

Ne sözleşme yürürlüğe giriyor, ne başka bir şey yürürlüğe giriyor. Bu konuda hukuken soruyo
rum; burada bir yanlışlık var : Bir sene sonra yürürlüğe girecek bir anlaşma için siz, şimdiden, 
"kanun yürürlüğe girdi" diyorsunuz. Burada bir çelişki var mıdır? diye soruyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyoruz efendim. 
Madde üzerinde başka söz talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Okunduğu biçimiyle maddeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde okunduğu biçimiyle kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde^ okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oy kutusu sıralar arasında gezdirilccektir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda oyunun rengini, 

adını, soyadını ve seçim bölgesini yazarak imza etmesini rica ediyorum. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

11. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler 
vs Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı : 143) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; gündemin 11 inci sırasında, bulunan, Sendika özgür
lüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 87 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri Komisyonları 
raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

/ Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakana bu kadar soru sor
dum, bir telcine bile cevap vermedi. Bu kadar vurdumduymazlık olur mu?! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurur musunuz?.. Karar yetersayısı istemek 
Sayın özal'm en tabiî hakkıdır. Bir sayın üye, karar yetersayısını her oylama safhasında ve işa
retle oylama safhasında talep edebilir. Müsaade buyurunuz, o zaman, açık oylama sonuçları, 
bize, zaten karar yetersayısı olup olmadığını gösterecektir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı ayrı Sayın Başkan; açık oyla
mada başkasının yerine de oy kullanıldığı tespit edilmiştir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Sayın özal, müsaade buyurunuz efendim. 

Sayın özal, sayın milletvekilleri; bu açık oylama işlemi bittikten sonra komisyon raporu
nun okunup okunmaması hususu oylanacağı sırada karar yetersayısı arayacağız zaten; müsaa
de buyurun. Ancak, tabiî şu olacak: Oylamanın neticesini beklemeye mecburuz, yani şu hen
gâme içerisinde bizim, karar yetersayısı var mıdır, yok mudur; onu bulmamız da, aramamız 
da mümkün değildir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, ben "karar yetersayısı" dememiş 
olsaydım, siz oylamaya devam edecektiniz. 

BAŞKAN — Gayet tabiîdir; siz diyeceksiniz ki, ben... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Niçin uygulamanızı değiştiriyorsunuz? (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 

(1) 143 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şu oy pusulalarımızı kullanalım efendim. (Gürültüler) 
Efendim, müsaade buyurunuz, oylamayı süratle bitirelim, rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, demokrasilerde çareler tükenmez diyoruz. Müsaade buyurun, çaresi 

vardır. Şu oy kullanma işini bitirelim, karar yetersayısını ararız ve buluruz. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın, 
(Oyların ayırımı yapıldı) -

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması konusunda 
işaretle oylama yapacağım sırada, bir sayın üye karar yetersayısı aranmasını arzu buyurdular. 
Karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu işaretle oylamaya geçiyorum: Ko
misyon raporunun okunmasını arzu edenler işaret buyursunlar... Okunmamasını arzu eden
ler... Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı vardır ve komisyon raporunun okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. , 

Değerli milletvekilleri, 143 sıra sayılı tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partimizin 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Bir ülkenin huzuru, öncelikle iş barışının sağlanması; herkesin hakkının verilmesi ve in
san hak ve hürriyetlerinin, özgürlüklerinin teminat altında tutulmasına bağlıdır. Başka ülke
lerde yıllar evvel kabul edilip onaylanan bu sözleşmeler, ancak bir yılda önümüze getirilebil
miştir. 12 Eylül darbesinin ürünü olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu ile, 1475 sayılı tş Kanununun antidemokratik maddeleri henüz olduğu gi
bi durmaktadır. Hatta Hükümet, bu konuları değiştirmeyi düşünmediği gibi, ağzına dahi al
mamaktadır. Katılımcı demokrasiden bahseden bu Hükümet, "ILO sözleşmeleri" diye anı
lan, görüşmekte olduğumuz bu sözleşmelerin komisyonlardaki görüşmelerinde, sadece bir sen
dika temsilcisini çağırıp dinlemiştir. Neden diğer sendikaları çağırmamıştır? Hani katılımcı de
mokrasiden bahsediyordunuz; nerede?!. 

Sendikalar, işçilerimizin teminatıdır. Hükümet, çalışanların hakkını vermemiştir ve her 
kesimi olduğu gibi, işçiyi de enflasyona ve haksızlığa ezdirmiş ve zulüm yapmıştır. Ancak, ül
kemizdeki sorumlu sendikacılar sayesinde grevler yaygınlaşmamıştır. Sendikalarımız ve işçile
rimiz sabretmektedirler; fakat tabiî, sabrın da bir sonu var. 

Hükümet, bu 7 adet sözleşmeyle ilgili yasayı, gerçekten inandığı ve işçinin menfaatine ol
duğu için getirmiş değildir. Gerekçede de belirtildiği gibi, AT'a uyum sağlanılması ve AT iste
diği için getirmiştir. Bu sözleşmeler Meclisçe kabul edildiğinde, iç hukukta da bu sözleşmelere 
uygun birtakım düzenlemeler yapılması gerekir. Hatta, bu sözleşmelere uygun olarak iç hu
kukta yapılacak olan düzenlemelerin, bundan daha evvel yapılıp yasalaşması gerekirdi. Hiç 
değilse, bu sözleşmelerle aynı anda yapılması ve Meclise sunulması gerekir. Maalesef, bu Hü
kümetin, bu konularda bir çalışması dahi yoktur, gücü de yoktur, inşallah ömrü de yoktur. 
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Değerli arkadaşlar, bu Hükümet, demokratikleşmeyi kendi inisiyatifine almak istemekte-. 
dir ve istismar etmektedir, iç politika malzemesi yapmak istemektedir. Yukarıda belirttiğim gi
bi, samimi de değildir. 

Biz de bu yasaların çıkmasını canı gönülden arzu ediyoruz, istiyoruz ve de destekliyoruz. 
•Zaten komisyonlardan da, tasarı oybirliğiyle çıkmıştır. Yalnız bizim bunu istememizin nedeni, 
AT'ın istemesinden değildir; bizim insanımızın, bizim işçimizin, ülkemizin menfaatine olduğu 
içindir. (RP sıralarından alkışlar) 

Biz diyoruz ki, bu konularda da geç kalınmıştır; diğer yasa düzenlemelerinin acilen yapıl
ması gerekir. Şayet bu sözleşmelere uygun iç yasal düzenlemeler yapmazsak, uluslararası kuru
luşlar bizi her zaman bu konularda denetlemek isteyecekler ve uluslararası platformlarda aley
himize rüzgârlar estireceklerdir,' kararlar alacaklardır, gururumuzla oynayacaklardır. Çünkü, 
bu kuruluşlar her zaman çifte standart uygularlar, aynı bu Hükümetin uyguladığı gibi ve fırsat 
kollarlar. 

Devletimizi bu durumlara düşürmeyelim. Bu endişemizi de belirtmeden geçemeyeceğim. 
Tasarıyı destekliyoruz. Çıkacak olan yasanın, işçilerimize, sendikalarımıza, işverenlerimi

ze ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu Sözcüsüne teşekkür ediyorum. 

10. — Hazine İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S.Sayısı:142) (Devam) 

BAŞKAN —i Değerli milletvekilleri, 142 sıra sayılı tasarının açık oylamasının sonucunu 
arz ediyorum: "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısının açık oylamasına 199 
sayın üye katılmış, 198 kabul oyu, 1 geçersiz oy kullanılmıştır. Bu suretle, tasarı kanunlaşmış
tır. Kabul edilen bu tasarının ve ekli sözleşmenin, işçilerimize ve ülkemize hayırlara vesile ol
masını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

11. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkinin Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı : 143) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Doğan; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve 
Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ILO'nun 87 Sayılı bu Sözleşmesi, sendikal özgürlük
lerin uluslararası çerçevesini belirleyen sözleşmelerin ilki ve en önemlisidir. 

Sözleşme, çalışanlara, hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin almaksızın, istedikleri 
örgütleri kurma ve bunlara üye olma hakkını tanımaktadır. Memurlara da sendika kurma hakkını 
tanıyan bu sözleşme, aynı zamanda işverenlere de bu hakkı tanımaktadır. 
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Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, Anayasamızın 51 inci maddesinde, her ne ka
dar, işçiler ve işverenlerin sendika kurma hakkına sahip oldukları belirtilmekteyse de, hiçbir 
maddesinde, kamu personelinin sendikalaşma hakkını yasaklayan bir hüküm bulunmamakta
dır. 

Anayasamızın, memur sendikacılığına ilişkin hükümler içermemekte olmasının, demok
ratik hukuk kuralları çerçevesinde, kamu çalışanlarının sendikal haklardan yararlanamayacağı 
şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bu nedenle, kamu personelinin sendika kurmalarına ve sen
dikalara üye olmalarına, Anayasadan kaynaklanan bir engel de söz konusu bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugüne kadar birçok uluslararası belge imzalamış ve 
bu nedenle de yükümlülükler üstlenmiş durumdayız, örneğin: İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesiyle onayladığımız insan hakları ve temel özgürlükler; Avrupa Sözleşmesinin 11 inci mad
desi; Avrupa Sosyal Şartının dibacesiyle, birinci bölümü; üyesi olduğumuz ILO Anayasasının 
dibacesi; ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan tarım işçilerinin dernek kurma ve birleşme 
hakkına ilişkin 11 Sayılı Sözleşme; örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının korunmasına ilişkin 
98 sayılı Sözleşme... 

Sayılan bu maddeler, dibaceler ve sözleşmelerle, kamu personeli dahil, tüm çalışanlara, 
sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkının tanınması, ülkemizce esasen üstlenilmiş bulunulmak
tadır. Ülkemizce üstlenilen bu yükümlülükler 87 sayılı ILO Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunmasına dair Kanunla yerine getirilmiş olacaktır. 

Üyesi bulunduğum komisyonda çalıştığım sürece gördüm ki, kendi bakanlığıyla ilgili ta
sarılar görüşülürken komisyonda hazır bulunup, tasarılar hakkında komisyonumuza bilgi ve
ren tek Bakanımız, Sayın Moğultay'dır. Bu davranış, onun çalışma hayatımızı düzenleyen mev
zuatla ne denli ciddî ilgilendiğinin bir göstergesidir. Komisyonda sunduğumuz şükranlarımızı, 
burada şahsım adına tekrar ediyor ve diğer sayın bakanlarımızdan da, bakanlıklarıyla ilgili 
tasarılarda ve konularda aynı titizliği, aynı davranışı göstermelerini bekliyoruz. 

Sayın Moğultay, bu sözleşmenin Avrupa Topluluğuna uyum sağlanması bakımından önem 
taşıdığını, Avrupa Topluluğunun tüm üyeleri tarafından onaylandığını; ayrıca, esasen Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planımızın, çalışma hayatına ilişkin mevzuatımızın, tam üyelik için baş
vurduğumuz AT'a uyum koşullarının göz önünde tutularak, ILO normlarına göre uygun şekil
de geliştirilmesini, ilke ve politika olarak benimsemiş bulunduğunu açıklamıştır. 

Sayın Moğultay, ayrıca, 87 sayılı sözleşmenin onaylanmasının, kamu çalışanları açısın
dan gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına başlangıç teşkil edeceğini de açıklamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik bir devlet, özgürlükleri ve hakları yalnız 
kâğıda dökmekle ve yalnız onları korumakla kalmaz; bunun yanı sıra, bu hak ve özgürlüklerin 
uygulama ortamını sağlamak ve kurmakla da yükümlüdür. Sayın Bakan ve Sayın Hükümet
ten, bu yükümlülükleri de yerine getirmeleri dileğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun 
takipçisi olacağımızı ve bir an önce onaylanmasını arzu ettiğimiz bu tasarıya olumlu oy verece
ğimizi belirtiyoruz. 

Ancak, şurası da bilinmelidir ki bu sözleşmenin onaylanması, meşruiyet kazanan memur 
sendikacılığının, toplusözleşme ve grev hakkını içermemektedir, kapsamamaktadır. 

CHP olarak biz, ilgili iç mevzuat hazırlanırken, memur sendikalarının, toplusözleşme ve 
grev hakkından yoksun kalmamasını, bırakılmamasını öneriyoruz, bekliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — CHP sözcüsü Sayın Doğan'a teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kul; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMtN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 87 sayılı Sendika özgürlüğü ve örgütlenme Hakkının 

Korunmasıyla ilgili Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesi, 17 Haziran 1948'de Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı tarafından kabul edilmiş bir sözleşmedir. 1948 yılından bu yana çeşitli siyasî 
iktidarlar, ülkemizin kaderine hâkim ölmüş ve Ülkemizi yönetmişlerdir. 

Daha önceki müzakereler sırasında sözleşmelerin onaylanması ya da onaylanmaması ko
nusuyla ilgili değil, içeriğiyle ilgili olarak, bize izahatta bulunanlar bu 1948 tarihini gözden 
kaçırmış olsalar gerek. Dolayısıyla, bu sözleşmenin 1948 yılından beri onaylanmamış olması, 
eleştiri yöneltenler için, herhalde üzerinde önemle durulması ve irdelenmesi gereken bir konudur. 

Anavatan Partisi Grubu olarak bu sözleşmeye de olumlu oy vereceğiz. Kaldı ki, Uluslara
rası Çalışma Teşkilatının onaya getirilen bütün sözleşmelerinin komisyonlardaki müzakereleri 
sırasında da olumlu oy kullandık, bundan sonra, bugün buraya onaya gelecek olan sözleşme
ler için de olumlu oy kullanacağız. 

ILO Anayasasının kabulüyle, esasında 87 sayılı sözleşmenin kabul edilmiş sayılması lazım 
gelir. Dolayısıyla, buradaki onay, 1948 yılından beri gecikmiş olmasına rağmen, sadece bir for
malitenin ikmalinden ibaret kalacaktır ve bundan ibaret olarak görülmelidir. Çünkü, Ulusla-. 
rarası Çalışma Teşkilatına üye olan ve üyelik için müracaat eden herhangi bir ülke, o Teşkilatın 
Anayasasını kabul etmiş olur. 

Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkı, ILO üyeliğinin en temel şartlarından biridir. Bu 
temel şart esasen, ILO'nun, ilkelerini geliştirdiği, Philadelphia Bildirgesinin temel şartı olarak 
da yer almıştır. 

Uygulamadaki içtenliği ve içtenliğin ne olduğunu burada eleştirmek isterdim; fakat, Sayın 
Bakan, sürekli alınganlık gösteriyor; cevap vermek ihtiyacını duyacağı için, süre kaybedeceğiz. 
Yalnız, şu kadarını söyleyeyim; bugün imzaya açtığınız Anayasa taslağının iki ilaveye daha ih
tiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Anayasanın 51 inci ve 53 üncü maddelerindeki "işçiler" 
deyimini ve "işçi sendikaları" deyimini de, 87 sayılı Sözleşmenin kemaliyle hayata geçirilebil
mesi için, kaldırmanız gerekir. Aynı zamanda, ilgili yasalarda da buna paralel düzenlemeler 
yapmanız gerekir Sayın Bakan. 

özellikle kamuoyunu sendikalara, işçiyi sendikacısına, sendikacıyı işçiye ve giderek çeşitli 
konfederasyonları birbirlerine ve sendikaları yekdiğerlerine karşı yeni bir kışkırtma alanına gi
rildiği bugünlerde, özellikle örgütlenme özgürlüğüne, Çalışma Bakanlığının yetki tespitleriyle 
müdahale etmekten şiddetle kaçınmasını öneririm. Belediyelerde cereyan eden olaylar; otel, 
lokanta, eğlence yerleri işkolunda cereyan eden olaylar ve bunların belgeleri elimizde; ama, 
tartışma alanı burası değil. Yalnız, bu vesileyle, örgütlenme özgürlüğüne gerçekten bir inanç 
varsa, gerçekten bir saygı varsa, bu sözleşmenin onaylanması vesilesiyle şunu ifade etmek iste
rim ki, bu konuda Bakanlık, özenle ve dikkatle hareket etmek mecburiyetindedir. 

Bu düşüncelerle Genel Kurulu saygılarla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu Sözcüsüne ben de teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına söz talebi olan?.. Yok. 
Hükümet adına?.. Yok. 
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Kişisel görüşmeler sadedinde, Sayın Esat Bütün ve Sayın Yusuf Bozkurt özal söz talep 
etmişlerdir. 

Sayın Bütün, buyurun; süreniz 5 dakikadır. x 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de bu yasa 
tasarısının, öncelikle çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, önemli gördü
ğüm birkaç hususu da hatırlatmak istiyorum. 

1991 seçimlerinden itibaren ülkemizde bir yasa boşluğu doğmuş, memur kardeşlerimize, 
bütün siyasî partilerin verdiği sendika kurma ve örgütlenme hakkı sözleri, bugüne kadar Par
lamentoya getirilmemiştir. 

Gerek uluslararası sözleşmelerle, gerekse insan haklarıyla tanınan bu hakkı kullanmak 
isteyen kamu çalışanları, zaman zaman sokaklara dökülmüş, zaman zaman da polis gücüyle 
karşı karşıya gelmiştir. , • 

Kimseyi eleştirmek durumunda değilim. Ancak, ben bazen şöyle düşünüyorum: En bü
yük insan hakları bizim inançlarımızda olduğu halde, yıllardır bunu en iyi şekilde dünyaya 
gösterdiğimiz halde, insanların birtakım haklarını, neden biz insanlarımıza, onları sokağa dök
meden veya polisle karşı karşıya getirmeden vermiyoruz? Kendi insanlarımızdan sakladığımız 
birtakım hakları, illaki bir dış devletin baskısıyla veya uluslararası kuruluşların baskısıyla ver
mek zorunda mıyız?.. Bunu anlayamıyorum. 

Onun için, Parlamentodaki bütün değerli üyelere sesleniyorum; Bu Meclise, Anayasanın 
başından sonuna kadar ve bütün yasalarımızdaki, insan haklarına aykırı, örgütlenme özgürlü
ğüne aykırı tüm değişiklikleri, bir çırpıda yapmak zorundadır. Ülkemizdeki bütün problemle
rin kaynağında yatan sebep budur; ihtilallerin sebebi budur, terör ve anarşinin sebebi budur, 
her türlü yolsuzluğun sebebi budur. Çünkü, bunlar ya haklarını alamadıkları için birtakım ka
nunsuz eylemlere başlıyorlar veyahut da kanunlarımızdaki boşluklardan dolayı, birtakım, hak 
etmedikleri hakları almakla karşı karşıya kalıyorlar. Öyleyse, gelin işin başından başlayalım, 
Anayasadan başlayalım. • 

Şu anda yaptığımız ve oybirliğiyle geçen bu kanun, Anayasamızın maddelerine aykırıdır. 
Anayasada'değişiklik yapılmadan bu şekilde düzenleme yapılması nedeniyle, yine birtakım in
sanlarımızın, birtakım haklarını alabilmek için, Anayasayla karşı karşıya gelmeleri-söz konu
sudur. öyleyse, derhal, asgarî müştereklerde birleşerek, üzerinde anlaşılacak Anayasa madde
lerini Mecliste grubu bulunan partiler Meclisin.gündemine getirmelidir. Kanunlarla Anayasa
nın çeliştiği bütün durumlar ortadan kaldırılmalıdır ve insanımıza en geniş anlamda -
demokrasinin de gereği budur- örgütlenme hakkı tanınmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasanın, başta çalışanlarımıza ve milletimize hayırlı olması
nı diliyor, saygılar sunuyorum. . 

BAŞKAN — Sayın Bütün; teşekkür ediyorum. 
Sayın Özal, buyurun efendim. 
Şahsınız adına konuşacaksınız ve süre 5 dakika efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tümü üzerinde 10 dakika değil mi? 
BAŞKAN — Affedersiniz, tümü üzerinde 10 dakika efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz ısrar ederseniz 5 dakika da konuşurum. 
BAŞKAN — Yok, hayır efendim, ben ısrar etmem; ben, Tüzüğe uymakta ısrarlı olurum. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önemli 
anlaşma da -önümüzde bulunan anlaşma- aslında, gündemdeki normal sırasında görüşülseydi 
daha dikkatlice inceleme imkânımız olurdu; ama, maalesef birtakım komisyonların katılma
maları sebebiyle, gündemde bulunan diğer kanunlar geriye atılarak önümüze geldi ve biz de 
ancak şu anda, önümüzde bulunan kısa zamanda inceleme imkânını bulabildik. Sayın Bakan 
da hiç olmazsa bunlar hakkında biraz izahat vermiş olsalardı, belki bu konuşmaları da yap
mazdık. Kendisine de gidip bunu arz ettim; ama bu da olmadı; onun üzerine, tabiatıyla karar 
yetersayısı istedim ve bu şekilde devam ederse de, bu davranışımı sürdüreceğim. 

Şimdi, bu anlaşmayı okuduğum zaman, bizim Anayasamızın bu konulardaki maddele
riyle aşağı yukarı aynı olduğunu görüyorum. Yani, Anayasanın, sendika kurma hakkını dü
zenleyen 51 inci maddesiyle, Sendikal faaliyetleri düzenleyen 52, 53, 54 üncü maddeleri.. Zaten 
bizim yeni Anayasamız kanun gibi yazılmış, anayasa şeklinde yazılmamış; fevkalade detaylı 
bir şekilde kanun gibi yazılmış. Aslında, bu yapılan anlaşmadan da daha detaylı bir Anayasa, 
Anayasamıza bakarsanız... ı 

Anayasamızda, "memurlar sendika kuramaz" diye bir hüküm de yok; burada da yok, 
görünüyor; ama burada şöyle bir hüküm dikkatimi çekti -Anayasada yok, bu sözleşmede var-
9 uncu maddede "Bu sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polis mensupla
rına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir" diyor. Yani, kısacası -bu gizli bir Iaftır-
"silahlı kuvvetler ve polis, sendika kurma özgürlüğüne tam anlamıyla sahip olmayabilir" di
yor, "isterseniz yasaklayabilirsiniz" diyor. Söylediği budur; ama, diğer memurlar için bunu 
söylememiş. Anayasamız bu konuda daha liberal; hiç kimse için böyle bir zorlamadan bahset
miyor. Yani, siz bu anlaşmayla Anayasanın gerisine gitmişsiniz; Onu da söyleyeyim. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sizin İçişleri Bakanınızın genelgesi var Sayın özal, bu
nu siz söylemeyin. > 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Grup Başkanvekili, Hükümet bir senedir 
sizin elinizde. Genelgeleri değiştirmek gün meselesidir. Bunlan yapmıyorsanız... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Biz yapacağız bunları. 
YUSUF BOZKURT.ÖZAL (Devamla) — Siz, hâlâ, bir senedir yapmamışsanız, burada, 

bunu kalkıp da bizim üzerimize atmayın lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sizin döneminizdedir, hatırlatırım... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, bizim dönemimizin hesabını biz ver

dik. Şu anda bir senedir sizin döneminiz ve.siz hesap vereceksiniz; onu söylüyorum. Böyle bir 
anlaşmayı getiriyorsunuz bakıyorumu, burada verilen haklar Anayasada verilen haklardan daha 
eksik; Anayasamız" daha geniş, onu söylüyorum. Neyi imzalamışız?.. 

Diğer bir husus, bu anlaşma imzalanınca, memurlar sendika kuracaklar... öyle mi zanne
diyorlar? Bir kere, bir sene sonra yürürlüğe girecek. 

İkincisi: Eğer yasalarımızda memurların sendika kurması yasaksa, yine kuramazlar. Ne 
yapacaksınız o zaman? O yasaları da değiştirmeniz lazım; bu anlaşmayla bu işi halledemezsi
niz, Anayasamızda zaten aynı serbestlik var; ama, yasa yasaklamış. 

Sayın Bakan lütfen, yasayı değiştirmek için tasarı getirin. Ne zaman getireceksiniz bu ta
sarıları, bunu bilmek istiyoruz. Bakınız, soruyorum, gene cevap vermeyeceksiniz ve cevap ala
madığım zaman ben de kalkıp maddelerde konuşacağım; karar yetersayısı isteyeceğim. Bunu-
da peşinen ifade ediyorum; ama burada gelip bunlara doğru dürüst cevap verdiğiniz takdirde, 
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ben de beyaz oy kullanacağım. Çünkü, işçilerimizin, çalışanlarımızın, beynelmilel standartlar
da, en iyi şekilde, en iyi haklara sahip olmasını, herkesten evvel ben istiyorum; bunu da açık 
açık söylüyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Niye vermediniz şimdiye kadar? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Söyletmeyin yani.. Biz tek partili hükümetler 

döneminden de geldik... . . 
BAŞKAN — Sayın özal, lütfen siz konuşmanızı yapınız... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben devam ediyorum. Sürem on dakika, dört 

beş dakikam daha var. 
Biz, tek partili dönemlerden de geldik. 1950'den önce her şey yasaktı Türkiye'de... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 300'e yakın milletvekiliniz vardı.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, o partilerin devamı olduklarım söyle

yenler de var... Fevkalade demokratik... Bütün dünya değişiyor efendim. Her şeyi yasaklayan
lar, şimdi çıkmışlar, demokratik hakları savunuyorlar! Dünya tersine dönmüş, Rusya gitmiş; 
komünist rejim gitmiş, serbest piyasacı olmuş; siz hâlâ "sekiz senedir ne yaptınız?" diyorsu
nuz. Sekiz senedir biz çok iş yaptık. Hangi birisine yetişelim?.. Bizim yaptığımız otoyolları, 
daha siz yeni yeni açıyorsunuz, ondan sonra kalkıyorsunuz, o otoyolları yaptıran bakanları 
mahkemeye veriyorsunuz! 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Buradan çıkan yasalar Çankaya'dan geri dönüyor. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Lafı açtınız da söylüyorum... Bakınız ben mad
de üzerinde konuşuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Özal... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Laf attılar efendim. 
BAŞKAN — Sayın özal, siz tümü üzerinde konuşun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konuşuyorum da efendim... Bir teamül vardır, 

laf atılırsa... * 
BAŞKAN — Cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Mecbur değilim de, bu kadar laf atılırsa, bu da 
hep sineye çekiliyor anlamına gelir. Onun için, bazen cevap vermek mecburiyetini hissediyo
rum. 

Şimdi, burada bir madde var: Bu, 12 nci madde. 12 nci maddenin açıklamasını Sayın Ba- ' 
kan yapar mı yapmaz mı bilmiyorum; ama ben istiyorum. 12 nci maddede "Uluslararası Ça
lışma örgütü Anayasası 1946 Değişiklik Belgesiyle değiştirilmiş bulunan Uluslararası Çalışma 
örgütü Anayasasının 35 inci maddesinde sözü edilen, fakat bu suretle değiştirilmiş olan adı 
geçen maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yazılı ülkeler dışında kalan ülkelerle ilgili olarak, 
bu sözleşmeyi onayan örgütün her üyesi, aşağıdaki hususları bildiren bir açıklamayı onama 
belgesiyle birlikte veya onamasından sonra mümkün olan en kısa bir süre içinde Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne gönderecektir: 

a) Hakkında sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taah
hüt ettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler ve bu deği
şikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygulanama-
masının nedenleri; 
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d) Haklarındaki kararını saklı tuttuğu ülkeler'' diyor. Bizim hakkımızdaki durum nedir, 
onu bilmek istiyorum; yani bu maddeyle ilgili olarak Türkiye hakkındaki durum nedir, onu 
bilmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken, Genel Kurula saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın ÖzaPın, "Sayın Bakan cevap vermiyor" şeklinde 
ifadesi oldu; bu cevap vermemeyi saygısızlık olarak telakki etmemesini istiyorum. 

Esasen, bunlar birer sözleşmedir. Bu sözleşmelere ilişkin yasal düzenlemeleri yaptığımız 
zaman, elbette, bunlara cevap vereceğiz. Takdir edersiniz ki, bizim bu sözleşmeleri değiştirme 
hakkımız yok, tadil etme hakkımız da yok; sözleşmelerin olduğu gibi onaylanması söz konu
sudur. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi getirdiğimiz zaman, bu sözleşmelere paralellik bakı
mından soracağınız suallerinize elbette cevap vereceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasamızda, işçile
rin sendika hakla güvence altına alınmıştır; ama, memurlar hakkında bir yasaklama yok, bir 
güvence de yok. Bir hakkın Anayasada yasaklanmamış olması, o hakkın kullanılamayacağı 
anlamına gelmez. Eğer Anayasada yasak yoksa, onu kullanabilirsiniz; ama, Anayasada, doğ
rudan doğruya, memurların sendika hakkı güvence altına alınmamış. 

87 ve 151 sayılı sözleşmeler prosedürü devam ederken, Danıştay Birinci Dava Dairesinden 
bir karar aldık. Biliyorsunuz İd, bir konunun Anayasaya aykırılığı konusunda Anayasa Mah
kemesi mütalaa veremez. Bu konuda, idare olarak bizim gideceğimiz yer, Danıştay Birinci Da
va Dairesidir. İzin verirseniz, gerekçe kısmını okumakla iktifa edeceğim. 

"Gereği görüşülüp düşünüldü: 

Sendika kurma hakkı, Anayasanın 'Temel Haklar ve ödevler' kısmının "Sosyal ve Eko
nomik Haklar ve ödevler' başlığını taşıyan Üçüncü Bölümünde yer alan 51 inci maddesinde 
'İşçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlarını 
korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hak
kına sahiptirler. 

Sendikalar veya üst kuruluşlarını kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, 
kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir biçiminde düzenlenmiştir. 

Madde metninde, sendika kurma hakkının yalnızca işçi ve işverenlere özgü olduğu anla
mına gelecek bir anlatım yer almamaktadır. 

Anayasa bütünüyle incelendiğinde, kamu görevlilerinin sendika ve üst kuruluş kurma hak
kının anayasal bir hak olarak yer almadığı; ancak, buna karşın bunu yasaklayan bir hükmün 
de bulunmadığı görülmektedir. 

Bir hakkın Anayasada yer almamış olması, yasayla tanınmasına engel olamaz. Nitekim, 
1961 Anayasasının 47 nci maddesinde, yalnızca toplusözleşme ve grev hakkından söz edilmiş, 
lokavt konusunda bir hüküm yer almamış olmasına karşın, 15 Temmuz 1963 günlü ve 275 sayı
lı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, yasal bir hak olarak işverenlere tanımıştır. 

Yurttaşların bütün haklarının Anayasada bir bir sayılmasına olanak bulunmadığı gibi, buna 
gerek de yoktur. Esasen, anayasalar, temel hak ve özgürlükleri belirtmek ve bunları anayasal 
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güvenceye bağlamakla yetinir. Anayasada yer almayan diğer hakların konusu, kapsamı ve kul
lanılış biçimi yasalarla düzenlenir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini yasaklayan bir 
hüküm Anayasada yer almadığına göre, bu hususun kanunla düzenlenmesinde, Anayasaya ay
kırılık söz konusu olamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, aslî yetkisi olan yasama işlevini yerine getirirken,»Anayasa
ya uygunlukla birlikte, insan haklarının bugünkü evrensel boyutunu, Türkiye Cumhuriyetinin 
uluslararası ilişkilerini ve yüksek çıkarlarını da gözetecektir. Aynı hususların, tasarıyı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunarken, Bakanlar Kurulunda da aynı duyarlılıkla göz önünde tutu
lacağı kuşkusuzdur. " . . ' ; ' 

Üzerinde durulması gereken bir başka husus da, uluslararası antlaşmaların uygun bulun
masına ilişkin kanunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkernesine baş
vurulamayacağını öngören Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrası hükmüdür. Bu hüküm, 
Yasama Organına, soruna çok yönlü bakma ve diğer kanunlardan farklı olarak daha geniş yet
ki kullanma olanağı vermektedir. 

İncelenen konu yönünden, daha önce onaylanarak yürürlüğe konulan uluslararası anlaş
malarda 87 ve 151 sayılı anlaşmadakilcre benzer hükümlerin bulunması da önem taşımaktadır. 
örneğin, 6 Nisan 1949 günlü ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Paris 
10 Aralık 1948 günlü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 23 üncü maddesinde yer 
alan herkesin çıkarlarının korunması için sendikalar kurmaya ve bunlarakatılmaya hakkı var
dır hükmü, 4 Kasım 1950 gününde Roma'da imzalanıp 3 Eylül 1953 gününde yürürlüğe giren, 
18 Mayıs 1954 gününde Türkiye tarafından da onaylanan ve 19 Mart 1954 günlü ve 8662 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 10 Mart 1954 günlü ve 6366 sayılı İnsan Haklarını ve Ana Hürri
yetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkındaki Kanunla kabul edile
rek yürürlüğe, giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinin, 'Her şahıs asayişi 
ihlal etmeyen toplantılara katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi men-
faatlarını korumak üzere sendikalara girmek hakkı dahil olmak üzere dernek kurma hakkını 
haizdir. Bu hakların kullanılması demokratik bir toplulukta zarurî tedbirler mahiyetinde ola
rak millî güvenliğin, amme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın 
ve ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tahdide 
tabi tutulabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında, idarenin, silahlı kuvvetler veya zabıta 
mensuplarına muhik tahditler koymasına mani değildir hükmü yeni bir Avrupa için Paris Şar
tıyla kabul edilen herkesin sosyal ve iktisadî haklardan hiçbir ayırım yapmaksızın yararlanma
ya hakkı olduğu yolundaki kuralı, onaylanması düşünülen 87 ve 151 sayılı Uluslararası Çalış
ma Sözleşmelerinde yer alan konuları düzenlemiş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; Anayasanın 51 inci maddesinde kamu görevlilerinin sendika ve üst kuruluş 
kurma konusunda bir düzenleme yer almamış olmakla birlikte, Uluslararası Çalışma örgütü
nüm Sendika özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme 
ile Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlen
mesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin onaylanarak, kamu görevlileri de dahil ol
mak üzere, herkese sendika kurma hakkı tanınmasına ve konunun yasal olarak düzenlenmesi
ne anayasal bir engel bulunmadığı görüşüyle dosyanın Danıştay Başkanlığına' sunulmasına, 
22.4.1992 gününde, oybirliğiyle karar verilmiştir. *' 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüyorsunuz ki, bir uluslararası sözleşmenin onay
lanması, belli bazı prosedürleri gerektirmektedir, tşte, biz de bu nedenle, Danıştaydan, 22 ni
sanda mütalaa aldık. Bunun gereği, bu sözleşmenin onaylanması halinde, bir anayasal engel 
olmadığı nedeniyle memurların doğrudan doğruya sendika kurma hakkının güvence altına alın
ması sağlanmış olacaktır. Bu bakımdan, bu sözleşmeyi getirmiş bulunuyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 
Söz talebi?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri; tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Taşarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 

Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma örgütünün 1948 yılında Sanfransisko'da toplanan 
31 inci Konferansında kabul edilen "Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korun
masına ilişkin 87 sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, bu

rada yaptıklan açıklamalar için Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum; bir bunun için söz 
aldım. 

İkincisi, konuşmamda şöyle bir noktaya dikkati çekmek istedim: "Bu anlaşmayla yeni bir 
şey getirildiği kanaatinde değilim. Anayasamız bu hakları daha geniş bir şekilde vermiştir" 
dedim. Sayın Bakan da açıklamasında: "Efendim bu anlaşma Anayasamıza aykırı değildir" 
dediler ve uzun bir Danıştay kararı okudular; ben de aynı kanaatteyim, Anayasamıza aykırı 
değil; Anayasamız bundan daha geniş imkânlar tanıyor; ben onu söyledim. Burada bir yanlış 
anlama olmasın. Tekrar ifade ediyorum, söylemek istediğim de şudur: Siz eğer memurlara sen
dika hakkı getirecekseniz, bu tasarının kabul edilmesiyle hiçbir şey yapılacak değildir. Zaten 
bu bir sene sonra yürürlüğe girecektir. Yapacağınız iş, iç hukukta yasa getirmektir. Anayasa
mız bu imkânı tanımıştır, Danıştay kararıyla siz de bunu teyit ettiniz. Yani, "Bir yasal düzenle
meyle memurlara bu hak getirilebilir" dediniz, bunu yapmanız lazım. Ben bunu söyledim. Ya
ni, kusura bakmayın, netice itibariyle, şu sözleşme göstermeliktir; Anayasamız bundan daha 
muhtevalıdır; onu söylüyorum. Bunu tekrar, teyiden söylüyor ve Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın özal teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde başka söz talebi var mı efendim? Söz talebi 

yok. 
Maddeyi, okunduğu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN—Madde üzerinde söz talebi var mı efendim. ? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yerimden bir hususu belirtmek istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın özal, grup adına mı, şahsınız adına mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şahsım adına yerimden bir cümle söyleyeceğim 

efendim. v , 
Efendim, bu maddenin "yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şeklindeki ibaresi yanlıştır; sa

dece, "onaylanmıştır" şeklinde olması gerekir. Bu hususun zapta geçmesini istiyorum. 
"Onaylanmıştır" demek lazım; çünkü, bu anlaşma yürürlüğe girmiyor. 

BAŞKAN — Efendim, "Bu Kanun yayımı tarihindp yürürlüğe girer" yani "müzakeresini 
yaptığımız tasarı yürürlüğe girer", yani "sözleşmenin başlangıç tarihi şu yürürlükle birlikte 
olur" demek istiyor. Bizim anladığımız budur. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu şekilde olmaz efendim, "onaylanmıştır" de
meniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın özal teşekkür ediyorum. ' 
Başka söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —. Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad

de, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. . * . .. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusu

nun sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılacaktır. 

Yanında basılı oy pusulası, bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, 
seçim çevresini ve oyunun rengini yazarak imza atmasını ve oyunu öyle kullanmasını rica edi
yorum. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

12. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının 
Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/404) 
(S. Sayısı : 144) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 12 nci sırasındaki, Kamu Hizmetinde örgüt
lenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Raporun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

(1) 144 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Müzakereye konu tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mehmet El-
katmış söz istemişlerdir; Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Kamu Hizmetlerinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve istihdam Koşullarının 
Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı üzerinde Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda
yım, şahsım ve Grubumuz adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu konu en aktüel konulardan bir tanesidir ve işbaşındaki Hükümet de, Hükümet Proto
kolünün 10 uncu sayfasında ve Hükümet Programının 34 üncü sayfasında aynen, "kamu gö
revlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, bu
nun anayasal yönü için gerekli girişimler başlatılacaktır" vaat ve taahhüdünde bulunulmuş
tur; fakat, bugüne kadar bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Nitekim, iktidara men
sup Koalisyon partilerinin, 26.5.1992 tarihinde bize ve diğer partilere vermiş bulundukları 10 
Maddelik Anayasa değişiklik tekliflerinde de, bu konuda bir satırlık bir hüküm dahi yer alma
maktadır. Bunun dışında, kanunî bir düzenlemeye de gidilmemiştir; tam aksine, birtakım en
gellemelerde bulunulmuştur. Şöyle ki, Hükümetin bir kanadına mensup bazı bakanlar, kamu 
işyerlerinde çalışanları sendika kurma yolunda teşvik etmişlerdir ve aynen bize intikal eden sözlere 
göre, "siz levhalarınızı hazırlayınız, onu biz elimizle asacağız" demişlerdir; böylece onlara ce
saret vermişlerdir, teşvik etmişlerdir... Buraya kadar gayet güzel. Onlar da, bakanların bu söz
lerine dayanarak kuruluş hazırlıklarını tamamlamışlar, binalarını tutmuşlar ve levhalarını as
mışlardır. işte, bundan sonra, Hükümetin diğer kanadına mensup olan bir bakan bu levhaları 
indirtmiştir, bununla da kalmayıp bu sendikaların yöneticilerini mahkemeye verdirmiştir; hak
larında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu, garip bir durumdur; Hükümet üyeleri arasında 
ki büyük fikir ayrılıklarını göstermektedir, uygulamaların zıtlığını göstermektedir. Halbuki, 
Hükümet, tutarlı, kararlı olur, ne yapacağını bilir; ama bu Hükümet tutarlı ve kararlı olmadı
ğı gibi, ne yapacağını da bilmemektedir. 

Bu yönü tespit ettikten sonra, bu konuda bir kaos ve anarşi doğmuştur, ülkemiz âdeta 
kaosun ve anarşinin içerisine yuvarlanmıştır. Sendikalar bütün engellemelere rağmen kurul
muştur, fakat, aynı şekilde, engellemeler de bütün süratiyle devam etmiştir. Danıştayca, Hükü
metin bir üyesinin bu uygulaması iptal edilmiş; bu uygulamalar iptal edilince de bir boşluk 
doğmuştur. Gerçekten, Anayasada, kamu görevlilerinin sendika kurmasını engelleyici açık bir 
hüküm yoktur. 

Burada şunu dile getirmek gerekir: işçilerimize tanınan grevli, toplusözleşmeli sendikal 
haklar, neden kamu görevlilerine tanınmamaktadır, neden onlardan esirgenmektedir? Bu so
runun cevabı gayet açıktır; çünkü, kamu görevlileri bordro mahkûmudurlar ve hakları veril
memektedir; enflasyon altında ezilmektedirler; hükümet yetkililerince, istendiği zaman sürül
mektedirler, mağdur edilmektedirler. Bunlara sendikal haklar verildiği zaman bu uygulamalar 
yapılamayacaktır; ondan dolayı da, engelleyebildikleri kadar engelleme yolunu seçmişlerdir; 
çünkü, şayet bu sözleşme imzalanırsa kıyım yapamayacaklardır, 

Bu konuda bizlere, bütün milletvekillerine de binlerce mektup gelmekte, müracaatlar ol
maktadır. Bu yönden, bu konunun acilen çözülmesinde -bize göre- büyük faydalar va"r. Zaten, 
ortada, yargı kararına dayanan fiilî bir durum var; bu fiilî durumu, 151 numaralı sözleşme 
yasallaştırmış oluyor. Bunun için biz bu yasa tasarısına da olumlu bakıyoruz, olumlu oy vere-
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ceğiz; ancak, bu konudaki iç hukuk düzenlemelerinin de acilen yapılmasını ve bu Meclise geti
rilmesini diliyoruz. Aslında, bu konudaki iç hukuk düzenlemelerinin bu yasadan daha evvel 
gelmesi gerekirdi ki, uyumlu olsun, netice daha çabuk hâsıl olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yasa tasarısının milletimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını di
liyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu Sözcüsüne teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hasan Akyol; buyurun efendim. (CHP sıra

larından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Uluslararası Çalışma örgütünün, 7 Haziran 1978 tarihinde, Cenevre'de toplanarak kabul 
ettiği, Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve Kamu Hizmetinde Çalışanla
rın İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanması nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, Partim ve şahsım adına hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

1948 tarihli İnsan Hakları Bildirgesinden 21 Kasım 1990 tarihinde imzalanmış Paris Şartı
na kadar tüm uluslararası belgeler ve sözleşmeler, sendikal hakkın bir insan hakkı olduğunda 
birleşmektedir. Bir insan hakkı olan sendikal hakkın, kendiliğinden kullanılabilen haklardan 
olduğu ve doğrudan doğruya uygulanabilir nitelik taşıyan haklardan olduğu Birleşmiş Millet
ler, ILO, Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu ve başka uluslarca kabul edilen tüm insan hakları 
belgelerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Uluslararası Çalışma örgütü yayınlarında, memurların sendikal haklarını tanımayan ül
keler listesinde, on yıl önce yayımlandığında, Bolivya, Çad, Ekvator, Liberya, Nikaragua, Ye
men ve Tayland yanında Türkiye de sayılıyordu. 1989 yılında yayımlanan ILO yayınlarında, 
biraz önce sayılan ülkeler arasında Türkiye yoktur. Bu, elbette sevindirici bir durumdur. An
cak, memura sendikal hakkı tanımayan bu sekiz ülke yanında yer almamamız, Türkiye'de me
mura sendikal hakkın tanınmasından dolayı değildir. 1982 Anayasası ve diğer mevzuatta böyle 
bir yasağın açıkça yazılmamasından dolayı bu sekiz ülke arasında sayılmadık. 1982 Anayasası 
ve diğer mevzuatta memurların sendika kurma hakkına bir yasak yoktu; ama, bizim mevzuat-
çı geleneğimiz ve uygulama, memurların sendika kurma hakkına yasak getiriyordu. Oysa biz, 
ILO'nun kabul ettiği ve imzaya açtığı örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı sözleşmesine 1951 
yılında imza koymuştuk. 1954 yılında da sendika ve toplu pazarlık hakkını içeren ve memurla
rı da kapsayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine de imza koymuştuk. Sırf bu iki sözleşmeye 
konan imzalar, Türkiye'de, memurların da sendika ve toplu pazarlık hakkının bulunduğunu 
ortaya koyar, hem de 1951 yılından beri bu hakların olduğunu ortaya koyar. Zira, Anayasanın 
90 inci maddesi gayet açıktır. Anayasanın 90 inci maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre 
yürürlüğe konulan milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve Anayasaya aykırı
lık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılamayacağını öngörmektedir. Bunun için özel bir 
düzenlemeye gerek bile yoktur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti bunu gerektirdiği halde, 
hiç hakkı ve gereği olmadığı halde yöneticiler ve yargı organları, kainu yöneticilerinin sendika 
kurma hakkma ve sendikal hakların kullanılmasına engel olmuşlardır. 

Yasakçı ve gelenekçi mevzuat anlayışı sonucu 28 Şubat 1991 tarihinde İçişleri Bakanlığı, 
memurların sendika kuramayacağına ilişkin bir genelge çıkarmış ve valiliklere göndererek 
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açılmış memur sendikaları için de kapatma davalarının açılmasını istemiştir. 
Memurlar ve sendika yöneticileri on yılı aşkın zamandır mahkemelerde adeta boğuşmak

tadırlar. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra kurulan Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Koalisyon Hükümeti, kamu çalışanları ve kamu sendika kurucuları için büyük bir ümit 
olmuştur; ama, ne yazık ki, bu Hükümetin kurulmasından bu yana bir yıl geçmiş olmasına 
rağmen bu konuda bir ilerleme olmamıştır. 

Olay gayet basitti. İçişleri Bakanlığı 28.2.1990 tarihinde ANAP Hükümeti tarafından ya
yımlanan genelgeyi kaldırıvermiş olsaydı, konu açıklığa kavuşacaktı. Kamu çalışanlarının kur
muş olduğu sendikaları kapatma davası kendiliğinden düşecekti. Bunu yapmadılar. Bu tavır, 
muhalefetteyken söylediklerine ters düşen bir tavır olduğu gibi, koalisyon protokolüne de ve 
Hükümet Programının 33, 34, 56 ncı sayfalarındaki siyasî belge ve sözlerine de ters düşülmesi 
demektir. Hükümet Programına ve birtakım mevzuatçı gelenek hukukçularına göre, kamu ça
lışanlarına sendikal haklarının ve sendika kurma hakkının verilmesi için, Anayasanın değiş
mesi gerekmektedir. 

Aslında, Anayasada bir hususun değişmesi için, o hususu Anayasanın düzenlemiş olması 
gerekir. Anayasada böyle bir husus düzenlenmemiştir, yani memura sendika hakkının verilme
yeceği düzenlenmemiştir. O halde, Anayasada neyi değiştireceksiniz, niçin değiştireceksiniz, nasıl 
değiştireceksiniz?.. Bu düşünceler, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti anlayışına ve hukuk 
anlayışına ters düşüncelerdir. Bir nevi kıvırmadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Meclisin gündeminde olan tüm ILO kararla
rında olduğu gibi, üzerinde konuşmakta olduğum 151 sayılı, Kamu Hizmetinde örgütlenme 
Hakkının Korunmasına ve istihdam Koşullarının Belirlenmesine dair olan ILO sözleşmesine, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sevinç ve coşkuyla olumlu oy vereceğiz. (CHP sırala
rından alkışlar) 87 ve 151 sayılı ILÖ sözleşmelerinin onaylanması, yeni ve ek güvenceler getire
ceği için, iç hukuktaki mevzuatçı geleneğe biraz olsun açıklık getireceği için, olumlu oy verece
ğiz. 

Bu 87 ve 151 sayılı ILO Sözleşmelerinin bugün burada onaylanmış olması meseleyi çöze
cek midir? tşte, bütün sorun buradadır. 

Bu iki kararın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanması, memur sendikaları
nın kurulmasına olanak sağlayacak; kurulmuş olanların meşruluğunu sağlayacak; haklarında 
kapatma davası açılmış olan kamu sendikalarını kapatma davalarının düşmesine neden ola
caktır; fakat, bu yetecek midir? Kamu hizmetinde çalışanlar ve örgütlenenler ne istiyorlar? "Biz 
sendika hakkı istiyoruz. Bu yetmez, bunun yanında toplu pazarlık hakkımızı, yani toplusöz
leşme yapma hakkımızı istiyoruz. Bunun ötesinde biz, toplusözleşme görüşmelerinde anlaşa
madığımız takdirde grev hakkı istiyoruz." diyorlar. 

Biz, 87 ve 151 sayılı ILO kararlarını burada onaylamakla bu hakkı veriyor muyuz, vermi
yor muyuz? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Sayın Bakanından, bu konunun hassaten açıklanma
sını talep ediyorum. 

Toplu pazarlık ve grev hakkı, mevcut mevzuata göre verilmektedir. Zira, biz 1951 yılında 
imza koyduğumuz insan Hakları Sözleşmesinde, toplu pazarlık hakkı vardır diyoruz ve bugün 
onaylanacak 87 ve 15İ sayılı ILO Kararları, 98 sayılı ILO Kararlarının tamamlayıcısı olacaktır; 
ama, yarın değişik yorumlar yapılacağını gün gibi görüyorum. O nedenle biz, Hükümetin bu 
meseleyi karşımıza bir kanun tasarısı olarak getirmesini bekliyorduk. Seçim vaatleri de, iki 
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partinin aralarında yaptığı protokol da, Hükümet Programı da bunu gerektiriyordu. 
87 ve 151 sayılı ILQ Kararlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçmesi, aynı 

zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 22, 27, 125, 226, 227, 231 inci maddelerinde 
değişiklik gerektirmekte ve Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesinin de yürürlükten kaldırt
ması gerekmektedir. 

Bu düzenlemeler yapılmadan, 87 ve 151 sayılı ILO Kararlarının onaylanması ve 98 sayılı 
ILO Kararının 1951 yılında onaylanmış olması ve 1954 yılında onayladığımız İnsan Haklan 
Avrupa Sözleşmesi de bir şey ifade etmeyecektir; siz de Hükümet olarak, kamu çalışanlarına 
verdiğiniz sözü tutmuş olmayacaksınız. Daha da kötüsü, kamu çalışanlarının sendika kurma 
ve sendikal hakları hususunda ve bu hakların şümulü açısından büyük bir belirsizlik, kararsız
lık ve hatta anarşi yaratmış olacaksınız. Bunu hiçbir parti ve kişi gibi, biz de temenni etmiyo
ruz. 

Bizim temennimiz şudur: Hükümet, ,bir an önce, imzalanan ve onaylanan ILO kararları
na uygun iç yasal düzenlemeleri yapmalıdır ve kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçirmelidir. Bu yöndeki kanun tasarıları, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken yardımı yapmaya hazırız. 

Sözlerime, burada son verirken, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kamu Hizmetinde ör
gütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 
151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına olumlu 
oy vereceğimizi, bu ve benzeri sözleşmelere uygun iç düzenlemeleri içeren yasa tasarılarının 
da bir an önce Meclise şevkini beklediğimizi belirtiyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — CHP Grubu Sözcüsü Sayın Akyol'a teşekkür ediyorum. 
Bir önceki kanun tasarısıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kupası kaldırılsın. ' • • , . . 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Kul buyurun. , 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bu gündem maddesinden sonra gelecek Uluslararası Çalışma Teşkilatının iki sözleşmesi üze
rinde herhangi bir söz alıp konuşma yapacak değilim. Dolayısıyla, arkadaşlarımın istical gös
termelerine hak veriyorum; fakat, bu gündem maddesi üzerinde de söz almak, bazı konulara 
açıklık getirmek ve endişelerimizi, görüşlerimizi Yüce Meclise arz ederek, Sayın Bakanın da 
istifadesine açmak mecburiyetini hissediyoruz. 

151 sayılı Kamu Hizmetinde Çalışanların örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam 
Koşullarının Belirlenmesi Hakkındaki Sözleşme, aslında 87 sayılı Sözleşmenin bir tamamlayı
cısı, eki mahiyetinde olan bir sözleşmedir. 

Burada bazı sözcülerin bahsettiği gibi, kamu görevlileri, bu sözleşme kabul edilmeden ve
ya iç hukukta düzenleme yapılmadan!, bugünkü Anayasamızın kucağını açtığı bir enginlikte 
himaye altında değillerdir. Aksine, Anayasanın 51 inci ve 53 üncü maddeleri, işçilerin örgüt
lenme ve toplusözleşme haklarını, 54 üncü maddesi, grev haklarını güvence altına almışken, 
kamu görevlileri hakkında herhangi bir güvence öngörmemiş, sükûtla geçirmiştir. Bundan bi
listifade, elbette ki yorum yapmak, elbette ki, aksine bir düzenleme yoksa, kamu görevlilerinin 
de sendikalaşması noktasında birleşmek mümkündür; ama, hiçbir zaman, "Anayasa, 151 sayılı 
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Sözleşmeden, 87 sayılı Sözleşmeden daha ileri şekilde kamu görevlilerini kucaklıyor, hiçbir mah
zuru yoktur" demek de mümkün değildir. 

151 sayılı Sözleşmenin içeriğine baktığımız zaman, gerçekten iç hukukumuzun düzenlen
mesi sırasında fevkalade dikkatle davranmak lazım geldiğini teslim etmek gerekir. Nitekim, 
benden evvel, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Değerli Arkadaşım Hasan Bey, 
bu konuyu açıkça dile getirdi. Sözleşmenin içeriğine baktığımızda, 3 üncü maddede, kamu gö
revlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek amacı esas alınmıştır. 7 nci maddede, kamu 
görevlileri örgütleri ve kamu makamları arasında çalışma koşullarının görüşülmesine olanak 
veren yöntemlerin belirlenmesine katılmaları öngörülmüştür. Bu tarif, kesin bir toplusözleşme 
tarifi şeklinde görülmemektedir. Amaç budur; ama, eğer, uluslararası sözleşmelerin çok geniş 
tanımlarını sağlıklı biçimde yorumlayıp, bir hakkın teslimi yolunda iç hukuku düzenlemezsek, 
sadece bu sözleşmeyi onaylamış olmakla fazla bir şey getirmemiş olduğumuzu, getiremeyece
ğimizi de apaçık tespit etmemiz gerekir. 

Yine, 151 sayılı sözleşmenin 7 nci maddesi, çalışma koşullarının belirlenmesine katılmala
rı ve bunun sağlanmasını öngörmektedir. Şimdi, hal böyleyken, olaya çok dikkatli bakmak 
ve iç hukukun düzenlenmesinde mutlaka özenle hareket etmek, böyle bir hakkın tesliminin 
deklare edildiği şekilde, kamuoyuna söylendiği şekilde, vaat edildiği şekilde yerine getirilmesi
ne özen göstermek gerekir. Kuşkularımız vardır; bunu, geçen haftaki konuşmamda da arz et
miştim. Sayın Bakan, Parlamentodan Dergisinin Haziran 1992 sayısının 15 inci sayfasında, ya
pılan bir röportaj karşılığı verdiği beyanatta, kamu görevlileri için sendikanın söz konusu ola
bileceği; ama, sözleşmenin ve grev haklanın söz konusu olamayacağı mealinde açık beyanlar
da bulunmuştur. Dolayısıyla, 151 sayılı Sözleşmeye göre iç hukuk düzenlenirken bu beyanlara 
inşallah bağlı kalınmayacağını ümit etmek istiyoruz. 

. Başka bir husus da kuşkularımızı doğrulayacak mahiyettedir; kamu kesiminde, teşkilat
lanmayla ilgili, sendikalaşmayla ilgili genelge halen ortada durmakta ve kaldırılmamış bulun
maktadır. Duruşmaları ise, halen tartışmalı da olsa, devam etmektedir. Biraz önce Sayın Baka
nın burada okuduğu Danıştay kararı, bir meşruiyeti tescilden ziyade, bir hukukî boşluğun dol
durulup, kanun düzenlenmesine işaret eden bir karardır. Yani, bu kuruluşların dernek mahiye
tinde kalmaması ve sendika olabilmesi için bu konuda bir kanun düzenlenmesini öneren bir 
karardır ve kararın sonucu budur. Hal böyleyken ve bütün arkadaşlarımızın hatırlayabileceği 
gibi, geçmiş yıllarda sözleşmeli personel konusu, kamuoyunda uzun uzun tartışılmış, bazı par
ti grupları sözleşmeli personelle ilgili kanun hükmündeki kararnameleri haklı olarak Anayasa 
Mahkemesine götürmüş -bunu kişisel olarak söylüyorum, benim inancım o- ve sonuç çıkart
maya çalışmışken; 1992 yılında Yüce Meclisin yaptığı çalışmalar sırasında bu kanun hükmün
deki kararname, Meclisten geçirildiği gibi, ayrıca buna bir unsur daha ilave edilerek, bir kısım 
çalışan kamu görevlileri sözleşmeli statü dışında tutularak, memur statüsüne geçirilmiştir. 

Şimdi, siyasî bir iktidarın, bir taraftan, "kamu görevlilerine ve çalışanlara sendika hakkı 
getireceğiz" derken; bir taraftan, sözleşmeli personelle ilgili kanun hükmünde kararnamelerin 
Anayasaya aykırılığını iddia ederken, diğer taraftan, aynı kanun hükmündeki kararnameyi Mec
listen geçirmesi ve buna bir de -bir kısım çalışanları, sözleşmelileri muhafaza ettiği gibi -memur 
sıfatını eklemesi, akşam işçi yatıp sabah memur kalkanların, elbette ki, hayretini mucip oldu
ğu gibi, bizim buradaki eleştiri ve kuşkularımızı da muciptir. Bunun da hoş görülmesi gerekir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Memurlar sendikalı olacak ya... Bunu anlamıyor musunuz? 
Yahu, siz bu kanunların çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız engelle
meyin kardeşim. ! 

BAŞKAN — Sayın Genç, bunu engelleme olarak nitelendirmek doğru değildir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî efendim; ama, bunun anlamı nedir? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bunların her biri ayrı bir tasarıdır. 
Sayın Kul, siz buyurun efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — 151 sayılı Sözleşmede, şöyle bir hususun da varit olmadığını 

dikkatle gözlemleyerek iç hukukun düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz: 98 sayılı Sözleşme
de, kolektif mukavele tanzim etme unsuru, sözleşme hükümleri içinde yer almıştır; ama, 151 
sayılı sözleşmede, kolektif mukavele tanzim etme unsuruna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, ger
çek maksadımız, kolektif mukavele, yani, toplusözleşmenin aktine de yer verecek bir hukuk 
düzenlemesi ise, 151 sayılı Sözleşmenin geniş ve muğlak hükümlerine bağlı kalmadan hareket 
etmenin faydalı olacağını hatırlatmak istiyorum. Hal böyle iken, bu sözleşme bir yıl sonra yü
rürlüğe girecek, şu tarihten yürürlüğe girdi tartışmalarını bir tarafa bırakarak, şu duruma ba
karsak, kamu görevlileri ve çalışanları, bütçe komisyonda olduğuna göre, 657 sayılı Kanun da 
hâlâ yerinde durduğuna göre, acaba kolektif mukaveleyle ilgili bir fori veyahut da bir bütçe 
faslı bir yere konmuş mudur, konmamış mıdır, bunun da açıklığa kavuşturulması gerekir; çün
kü, bu konuları bekleyen insanlarımız var. * 

Peki, yaptırım ne olacaktır; bütün bunlar konduktan sonra yaptırım ne olacaktır? 
151 sayılı sözleşmeye baktığımız zaman burada da haklı olarak uluslararası bir düzenleme 

olduğu için, geniş ifadeler görmekteyiz. 151 sayılı Sözleşmenin 8 inci maddesi, yaptırım olarak 
ancak şunu öngörüyor: "Çalışma koşullarının belirlenmesiyle ilgili olarak -çünkü çalışma ko
şullarının belirlenmesi hakkını tanıyor- ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü, görüşme yoluy
la veya ilgili tarafların güvenini sağlayacak şekilde kurulan tahkim gibi mekanizmalardan ya
rarlanılarak araştırılacaktır." Yerine getirilecektir de demiyor; "araştırılacaktır" 

"Tahkim mekanizmasından ve görüşme yoluyla çözüm bulma mekanizmasından..." 
Demek ki, 151 sayılı Sözleşme, kamuoyuna deklare edildiği gibi, grev hakkını içeren bir 

niteliği apaçık önümüze sermiyor, muğlak ifadeler taşıyor, tç hukukun düzenlenmesinde, sanı
rım Sayın Bakan bunları da dikkate alacaktır ve o zaman içtenliği göreceğiz. 

Ben yine iddia ediyorum, Anayasa da ele alınmalıdır. Her ne kadar aykırı bir hüküm yok
sa da, işçileri koruyucu olan hükümler, yani sendika kurmayla ilgili 51 inci maddedeki, toplu
sözleşme yapmayla ilgili 53 üncü maddedeki ve grev hakkıyla ilgili 54 üncü maddedeki "işçi" 
deyimlerinin "çalışanlar" olarak değiştirilmesi gerekir. İmzaya açükları bir anayasa taslağı varsa, 
bunu da, hazır imzaya açmışken, ithal etmeleri gerekir. 

Başka bir hususa da dikkati çekmek istiyorum. Yalnız genelge ortadan kaldırılmakla kal
mamış, yalnız davalara, çelişkilere sebebiyet verilmekle kalmamış, aynı zamanda dikkatten ka
çan bir husus da ortada. Türkiye, 18 Ekim 1961 tarihinde Torino'da kabul edilen Avrupa Sos
yal Antlaşmasını, yani Avrupa Sosyal Şartını 1989'da onaylamıştır; fakat, onaylarken, bu sos
yal şartın 2 nci maddesine, yani adil çalışma koşulları hakkında; 3 üncü maddesine, yani gü
venli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkına ve -özellikle dikkatinizi çekiyorum- örgütlenme hak
kıyla ilgili 5 inci maddesine; toplu pazarlık hakkıyla ilgili 6 ncı maddesine çekince koymuştur. 

Bu çekinceleri de siyasî iktidarın kaldırması gerekir. Çalışan, çalıştıran ve isteğe bağlı ha
kem unsurları mevcut olduğu için bu çekincelerin konduğunu sanıyorum. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yeter, Müslümana eziyet ediyorsun. Bu kadar eziyet 
olmaz yahu. Bu konuşmaya dayanılmaz ki... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, süreye lütfen riayet etsin. 
BAŞKAN — 5 dakika süresi var Sayın Genç, takip ediyorum buradan. 
Sayın Kul, buyurun efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — Siz memurlara hak tanımaya kalkarken, benim konuşma hak

kımı yemeye kalkıyorsunuz! Nasıl güven duyacağız?! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen bizim onda birimiz kadar insan haklarına saygılı olsan... 

EMİN KUL (Devamla) — Avrupa Sosyal Şartının 8 inci, 15 inci, 4 üncü ve 7 nci maddele
rine de çekinceler konmuştur, örneğin, 4 üncü maddenin birinci fıkrası, saygın bir yaşam dü
zeyi sağlayacak ücret, ikinci fıkrası, fazla çalışma karşılığı zamlı ücret, dördüncü fıkrası, işe 
son vermede uygun bildirim gibi... 

Şimdi, böyle bir sözleşmenin kabul edildiği ortamda, herhalde, Hükümetin, bu şarta koy
duğu çekinceleri kaldırmasını da düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Mevcut ve onaylanmış sözleşmelere yaklaşımımı bir hafta önceki konuşmamda anlattım; 
ama, buradaki endişelerimize örnek verecek, halen önümüzde olan bir sözleşme için, biraz ön
ce kabul ettiğimiz bir sözleşme için, iş aktinin feshinde yargı denetiminin getirilmesiyle ilgili 
bir sözleşme için verdiğim kanun teklifine, Hükümetin ve Başbakanın imzasıyla verilen cevabı 
okuyacağım: "Getirilmesi istenen değişiklik, işçi ve işveren ilişkilerini olumsuz yönde etkileye
bilecektir. İşçi çıkarılmasının, İş ve İşçi Bulma Kurumuyla, çalışma ve sosyal güvenlik bölge 
müdürlüklerinin iznine bağlanmasının, kurumları gereksiz olarak yıpratacağı düşünülmekte
dir. Bu aşamada uygun görülmemiştir." 

Hükümet Programında vaat edilmiş bir hususta verdiğimiz başka bir kanun teklifine Hü
kümetçe verilen cevabı okuyayım. Asgarî ücretin vergiden, kesintilerden muaf tutulması iste
ğiyle verdiğim bir kanun teklifine karşı Hükümetin cevabı şudur: "Asgarî ücretin hiçbir vergi 
ve kesintiye tabi tutulmaması, asgarî ücretle çalışan vasıfsız işçileri, ücreti asgari ücretin he
men üzerinde belirlenen vasıflı işçilere göre daha avantajlı duruma getirecektir. Teklif, Hükü
metimizce, bu aşamada uygun görülmemiştir." 

Nitekim, asgari geçim indirimini de asgarî ücret seviyesine çıkarma yetkisi Bakanlar Ku
ruluna verildi; fakat halen bu uygulanmadı. 

Dolayısıyla, bu mikrofondan, zamanınızı işgal ederek, bu endişeleri söylememiz, geleceğe 
doğru yapılacak iç hukuk düzenlemelerine ışık tutma amacına dayalıdır; yoksa, vaktinizi alma 
amacına dayalı değildir. 

151 sayılı Sözleşmeyi, henüz, dünyada 24 ülke onaylamıştır; Avusturya, Almanya, Fransa, 
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Japonya, İrlanda, Brezilya, Yunanistan dahil 
135 ülke onaylamamıştır. 

Biz, bu düşüncelerle, bu inançlarla ve Sayın Bakanın yapacağı çalışmalara ışık tutmak 
amacıyla, neyin, nasıl ve ne şekilde kabul edildiğini; 151 sayılı Sözleşmeye, kabulünden önce, 
kamuoyunda yüklenen anlam kadar, aslında, düzenlenecek iç hukukun işlevinin önemli oldu
ğunu ortaya koymak bakımından bu endişelerimizi arz ediyor ve bildiriyoruz. Sadece 151 sayı
lı Sözleşmenin kabulünün, kamu görevlilerinin sendika kurması ve faaliyet göstermesine de 
yeterli olmayabileceğine işaret ederek, Bakanımızın dikkatini çekmek istiyoruz. İç hukuku, belki 
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Damştayın işaret ettiği noktada derhal geliştirmek mecburiyetini duymaları gerektiğini arz edi
yorum. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü Sayın KuPa teşekkür ediyorum. 
Tümü üzerinde, gruplar adına ya da kişisel olarak başka söz talebi yok. Sayın Hükümet

ten de söz talebi gelmedi. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, şahsım adına söz talebim var; ya

zılı olarak vermiştim. 
BAŞKAN — Sayın özal, tabiî, ayrı ayrı yazmaya vaktiniz olmadığı için (!) tümü ve 1 inci 

madde üzerindeki söz taleplerinizi tek kâğıda yazmışsınız. Arkadaşlar, zannediyorum, talebi
niz 1 inci madde üzerindeymiş gibi telakki etmişler. Umuyorum, bundan sonraki Başkanlığa 
verilecek talepleriniz, biraz daha bir intizam içre olur. Bu, sizin zaten bilinen nezaketinize uy
gun düşer diye düşünüyorum. 

Sayın özal, şahsınız adına tümü üzerinde size söz veriyorum. 

11. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı : 143) (Devam) 

BAŞKAN — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasına 191 
sayın üye katılmış; 189 kabul, 2 geçersiz oyu kullanılmıştır. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 
Kabul edilen kanunun milletimize, ülkemize ve özellikle çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorum. 

12. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının 
Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/404) 
(S. Sayısı : 144) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tümü üzerinde ve şahsınız adına buyurun Sayın özal. 

, YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar ifa
de etmekte yarar umuyorum: Biz bu tasarıları engellemek niyetiyle çıkmıyoruz bu kürsüye; 
buraya, bazı gerçekleri tespit etmek ve zabıtlara geçirmek üzere çıkıyoruz. 

Şimdi elimizde bulunan bu sözleşme -ben bir iddiada bulunuyorum- zannediyorum Türk
iye için biraz özel yapılmış bir sözleşmedir. Yanlış düşünüyor olabilirim, Sayın Bakan aksini 
iddia edebilir. Bundan evvelki sözleşme ise; evrensel bir sözleşmeydi; Uluslararası Çalışma ör
gütünün, hemen hemen, asgarî müştereklerini tespit ettiği ve bütün çalışanlara sendikal özgür
lük tanınan bir sözleşmeydi. 

Bu sözleşme ise, bizim gibi veya bazı geri kalmış ülkeler ("Çalışma özgürlüğü herkese verilir" 
dendiği zaman "kamu çalışanları bundan müstesnadır" gibi bir düşünceye kapılan ülkeler) 
için özel olarak yapılmış bir anlaşmadır. Nitekim, dikkat ederseniz, bu anlaşmayı ileri ülkeler 
imzalamamışlardır, bundan evvelki anlaşmayla yetinmişlerdir. Çünkü böyle ülkelerde, 
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"çalışanlar" dendiği zaman, kamu görevlileriyle, fabrikalarda çalışanlar arasında bir aynm 
yapılmamaktadır, tnsanın en tabiî hakkıdır, sendika kurma hakkı. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Siz niye yapmadınız sekiz yıldır? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL'(Devamla) — Efendim, lütfen karıştırmayın; ben şahsım adı

na konuşuyorum, Grubum adına konuşmuyorum. 
BAŞKAN — Sayın özal, izin verir misiniz efendim, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz saat 20.00'de tamamlanmış olacaktır. Rica ediyo

rum, müsaade buyurunuz, sayın hatipler konuşmalarını süratle ve selâsetle ikmal buyursun
lar. 

Buyurun Sayın özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu anlaşma, daha önce de ifade ettiğim gibi, 
aslında gereksiz bir anlaşmadır. Kamuda çalışanlara sendika kurma hakkı vermek için böyle 
bir anlaşmaya ne gerek vardır ne lüzum vardır? Göstermeliktir bu anlaşma. 

Hükümet bir senedir, kamu işverenlerine söz verdiği gibi, sendika hakkını getirmemiştir, 
sadece kendi protokolünde, Hükümet Programında bunu yazmıştır çizmiştir, bir senesini de 
doldurmuştur; bu konuda hiçbir şey yapmamıştır, bu kâğıt parçasını getirmiştir. 

özel olarak, zamanı kurtarmak için yapılmış bir anlaşmadır; bu anlaşma, daha bir sene 
gibi bir vakit kazandıracaktır. Çünkü, bu anlaşma bir sene sonra yürürlüğe girecektir. Yani,. 
memurların aslında sendika kurma meselesindeki hakları böylece iki sene geriye atılmıştır, Hü
kümetin kurulmasından bu yana. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Yok öyle bir şey. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu, göstermelik bir anlaşmadır. Neden? Çün

kü, bundan evvel yaptığımız anlaşma ve kendi Anayasamız, memurlara; "sendika kurulamaz" 
diye hiçbir şekilde bir kısıtlama getirmemiştir. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Siz getirmişsiniz! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Esasen, diyorum ki, bir gelişmiş ülke, insan hak

larına riayet eden bir ülke, böyle bir anlaşmayı imzalamaz, lüzum yoktur. Onlar zaten, kamu
da çalışanlarla, başka yerlerde çalışanların haklarını hep aynı görüyorlar. 

Yok böyle bir şey. Ancak, dikkat ederseniz, bundan evvelki sözleşmede bir hüküm vardı; 
silahlı kuvvetler ve polis için farklı uygulama yapılmasına imkân veren bir hüküm vardı. Ora
larda sendika kurulmasını sınırlayan veya sendika haklarının belirli ölçüde sınırlanmasını ön
gören hükümler vardı bundan evvelkinde. ' .... 

Şimdi, bunun ne olduğu anlaşılamamaktadır; bununla ne yapılmak istenmektedir? Be
nim kanaatime göre, zaman alınmaktadır, nefes alınmaktadır: "Bir sene daha müddet tanıyın; 
biz memurlara söz verdik, biraz daha söz veriyoruz; uluslararası kuruluş olan ILO ile de anlaş
tık; bunu yapacağız." 

Dikkat ediniz, hep "cek, cak..." Sayın Erbakan'ın bu Hükümet Programını eleştirdiği sı
rada kullandığı "cek, cak..." lafı, burada da çok geçiyor. 

Bakınız burada -bütün cümleleri okuyorsunuz- cümlelerin bitiş tarzları aşağı yukarı hep 
"cek, cak..."la bitiyor. "Kabul edilecektir, yararlanacaklardır, sağlanacaktır, engellenmeyecektir," 
belirlenecektir, alınacaktır, araştırılacaktır, yararlanılacaktır..." vesair vesair gidiyor. Nedir bu? 
Bu işler yapılmamış; yapılacağından bahsediliyor! (CHP sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Siz sekiz senedir niye yapmadınız? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, şimdiye kadar... Yani, bunu kendi Hü

kümet Programınıza yazdınız... (SHP sıralarından gürültüler) Bir sene evvel yazdınız. O bir 
sene evvel yazılan hükümlerde de "cek, cak.." vardı; ne oldu "cek, cak.."Iar? tşte, yeni "cek, 
cak.."lar oldu. Bu sefer de, ILO ile yapılan anlaşmalardaki "cek, cak.."Iar haline geldi. Ben 
bunu gayrî ciddî görüyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Öyle bir şey yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Böyle bir sözleşmenin de Türkiye Cumhuriyeti 

adına imzalanmasını üzüntüyle karşılıyorum. 
Bakın, diğerlerine bir şey demedim. Bu nedir?. Bu aslında, bizim insan hakları konusun

da daha eksik düşündüğümüzü tescil eden bir dokümandır; kamuda çalışanlarla, diğer çalı
şanlar arasında bir fark gözeten bir anlaşmadır. 

Bir kere, bunu kaldırın. Memurlara eğer hak vermek istiyorsanız, iç hukuk düzenini de^ 
ğiştirirsiniz. Hiç de zor değildir; gidersiniz, gerekli kanunlarda değişiklikleri yaparsınız, sendi
kal hakları getirirsiniz, biz de burada oturur görüşürüz. Ama burada 17 tane madde var; 17 
madde üzerinde, tek maddeymiş gibi konuşuyoruz, bu konuşmamıza bile tahammül edemi
yorsunuz! Bakınız, 17 maddeyi bir tek madde gibi konuşuyoruz... (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Fos, içi boş...' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sizin yaptığınızın da içi boş. Bakın, hep "cek, 

cak.." tçi boş.. Bir sene geçmiş, boş; bir sene daha boş müddet almışsınız, o da boş! Tamam 
mı!.. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Daha ne söyleyelim?M.. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, vakti doldu; 7 dakika oldu. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Vaktim 10 dakikadır. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Şahsın adına konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Özal, siz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Burada çok dikkatimi çeken bir şey var. Baka

lım bu, acaba, Doğru Yol Partisi milletvekilleriyle, öbür taraf (SHP tarafı milletvekilleri) ara
sında anlaşarak mı yapıldı, anlaşılamadı mı, yoksa bir aceleye mi geldi, bilemiyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen önce kendi partin içinde anlaş. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakın, burada, "sendika" lafı kullanılmıyor. 

Burada, "bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlisi deyimi, işbu sözleşmenin 
1 inci maddesi uyarınca sözleşmenin kapsamına giren herhangi bir kimse anlamına gelir" di
yor, tamam. Madde 3, "bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü de
yimi, oluşumu ne olursa olsun, amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek 
olan herhangi bir örgütü anlamına gelir" diyor. 

"Sendika" kelimesi bizim lüğatımıza girmiştir. Yani, sendika dışında başka bir şey mi dü
şünüyorsunuz da, buna "örgüt" dediniz? Ne örgütü bu ? Niçin, sendika denmiyor? 

Efendim, "örgüt" kelimesi, lügatta, teşkilat anlamına gelir; ama bu son yıllarda bazı kö
tü anlamlara da geliyor. Yani, açık konuşalım; niçin örgüt kelimesi kullanılıyor burada? Sendi
ka kelimesi Türkçeye girmiştir; niçin Örgüt kelimesini kullanıyorsunuz? Anlamı nedir, bilmek 
istiyorum. • 
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RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Teşkilat. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Bakandan, mümkünse rica ediyorum; 

"örgüt" kelimesi, "sendika" kelimesine niçin tercih edilmiştir, lütfen açıklasınlar. 
Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın özal, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde başka söz talebi var mı? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 

etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunamsına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi 
Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1..— Uluslararası Çalışma Örgütünün 1978 yılında Cenevre'de toplanan 64 ün
cü Konferansında kabul edilen ' 'Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İs
tihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim? Gruplar adına söz 
talebi yok. 

Kişisel söz talebi, Sayın Yusuf Bozkurt özal'dan... 
Sayın Özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, söz hakkımdan vazgeçiyorum. 

Sayın Bakan bir açıklama yaparsa söz almayayım. 
BAŞKAN — Efendim, şarta muallak söz hakkı!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Açıklama yaparlarsa almayayım. 
BAŞKAN—Mesele yok efendim. 
Sayın özal söz haklarını kullanmıyorlar. 
Başka söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. • 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ya da şahsı adına söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: '•' 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına ya da şahsı adına söz talebi var mı efendim? 

Yok. 
Gruplar adına ve şahsı adına söz talebi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

' Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
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Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle yapılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, oy kutusunun sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle yapılacaktır. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını ya

zarak, oyunun rengini belirterek, imza atarak kullanmasını rica ediyorum. 
(Oylar toplandı) , . 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz saat 20.00'de bitiyor, dün alınan ka
rara göre, bu konuda bilginiz olsun. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, süreyi uzatamaz mıyız? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi o istikamette idi efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy toplama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların sayımına geçildi) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunması
na ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısıyla ilgili oylamanın sonuçlarını arz edi
yorum: 

İştirak : 173 
Kabul : 171 , \ ' 
Ret : Yok. 
Çekinser : Yok. 
Geçersiz : 2 

Bu sözleşmenin de hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üzeredir. Bu sebeple kanun tasarı ve teklifle

rini görüşmek için 26 Kasım Perşembe günü, daha evvel alınan karar gereğince saat 14.30'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.56 

I 

: . 0 — i ; — -

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon DDY Bölge Başmüdürlüğüne ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
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1. Afyon'da DDY Bölge Başmüdürlüğü hangi tarihte kurulmuştur? 
2. Bölge Başmüdürlüğünün üstleneceği görevler ve görev bölgesi nerelerdir? 
3. Bölge Müdürlüğünün yaklaşık maliyeti ne kadardır ve 1992 bütçenizin hangi kaleminden 

karşılayacaksınız? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 24.11.1992 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-141/1159-38107 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

İlgi: 15.10.1992 gün ve Kan.Kar.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00-02-7/395-2496/12822 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Afyon DDYBöIge Başmüdürtüğüyle alakalı ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1 Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Afyon'da DDY Bölge Başmüdürlüğü hangi tarihte kurulmuştur? 
Cevap 1. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 9.10.1992 tarih ve 22/365 

sayılı Karar ile Afyon'da 7 nci Bölge Başmüdürlüğünün kurulması kararlaştırılmış olup, söz-
konusu Başmüdürlük gerekli hazırlıkların tamamlanmasını müteakip faaliyete geçecektir. 

Soru 2. Bölge Başmüdürlüğünün üstleneceği görevler ve görev bölgesi nerelerdir? 
Cevap 2. 7 nci Bölge Başmüdürlüğü kurulduğu yer itibariyle yapılması gerekli olan gö

revleri üstlenecektir. 
Soru 3. Bölge Müdürlüğünün yaklaşık maliyeti ne kadardır ve 1992 bütçenizin hangi ka-

. leminden karşılayacaksınız? 
Cevap 3. Kurulacak 7 nci Bölge Başmüdürlüğü için yapılacak harcamalar; Genel Mü

dürlüğün 1993 yılı Yatırım Programında yer alan Gar, İstasyon ve Hizmet binaları projesi kap
samından karşılanacaktır. 

2. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Jbptan'm yazılı cevabı (7/398) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Afyon ili genelinde 190 ilkokul, orta öğretimde de başta yabancı dil olmak üzere 350 
öğretmen açığı bulunmaktadır. Açık nedeni ile birçok okulda dersler boş geçmektedir. 

Afyon'un öğretmen ihtiyacını ne zaman karşılayacaksınız? 
2. Afyon'da açılan Fen Lisesinin ihtiyaçları karşılanmadığı için liseye kabul edilen öğ

renciler ders yapamaz durumdadırlar. Fen Lisesinin öğretim ihtiyaçları ne zaman tamamlana
caktır? 
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T.C. 
Millî EğitimBakanlığı 25,11.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.KDB.İd.Br.-92/3738 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

i lgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 15.10.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/398-2499/12824 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın. "Afyon ilinin öğretmen ihtiyacına ilişkin" soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci 
maddesi gereğince; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri
nin görev yerjeri il Millî Eğitim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere 
valilik emrine verildiğinden, illere verilen öğretmenlerin il içi dağıtımları ilgili valiliklerce ger
çekleştirilmektedir. 

Ayrıca okul ve kurumlarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin verimli ve sağlıklı bir şe
kilde yürütülmesi bakımından standart kadro usul ve esasları çerçevesinde öğretmenlerimizin 
haftada okutmakta yükümlü oldukları ders saati sayısı dikkate alınarak görevlendirmeleri ko
nusunda da valiliklere gerekli talimat verilmiştir. 

Bu çerçevede; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların ihtiyacını karşılamak üzere 1992 
yılı ikinci atama döneminde yapılan öğretmen alımlarında, Afyon İli emrine 110 ilkokul öğret
meni ile, 127 ortaöğretim öğretmeni olmak üzere toplam 237 öğretmen ataması yapılmıştır. 
Ayrıca, ilköğretimde öğretmensizlikten kapalı okulları eğitim ve öğretime açmak, acil öğret
men ihtiyacını karşılamak amacıyla Afyon ili emrine 273 vekil öğretmen kadrosu tahsis edil- • 
miş olup, bu kadrolara atamalar ilgili Valilikçe gerçekleştirilmektedir. 

2. 1992-1993 öğretim yılında öğretime açılan Afyon Fen Lisesine Fizik, Kimya ve Biyo
loji branşlarından üç öğretmenin ataması yapılmıştır. Aynı zamanda okulun araç-gereç ihtiya
cı da giderilmiş olup adı geçen lisede hiçbir ders boş geçmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın, 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren DHMİ, DLH 
ve PTT tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'-
nun yazılı cevabı (7/401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. ; 

Saygılarımla. 
Hasan Fecri Alpaslan 

Ağrı 

— 380 — 



T.B.M.M. B : 31 25 . 11 . 1992 0 : 1 

Göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tarihinden itibaren Bakanlığınıza bağlı DHMİ, DLH 
ve PTT Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ihalelerde; 

tşin adı, keşif miktarı, yeni iştirakler, ihale tenzilatları ve ihaleyi kazanan firmaların isim
leri nelerdir? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 24.11.1992 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : B.11.0.HKM.0.0O.00.00/525-142/1158-38108 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 15.10.1992 gün A.Ol.O.GNS.0.10.100.02-7/401-2518/1220 sayılı yazınız. 

Ağrı Milletvekili Sayın Hasan Fecri Alparslan tarafından 20.10.1991 tarihinden itibaren 
DHMİ, DLH ve PTT tarafından gerçekleştirilen ihalelerle alakalı ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün soru başlıklı 94 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrası "Soru, kısa, gerekçesiz ve şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin bir öner
ge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan ve bakanlar
dan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir" amir hükmünü içermektedir. 

Sözkonusu yazılı soru önergesi ise 20.10.1991 tarihi itibariyle yapılan bütün ihalelerle ala
kalı hususları kapsayacak şekilde düzenlendiğinden, İçtüzüğün açık ve belli konular hakkında 
bilgi istenebileceği şeklindeki hükmüne uygun bulunmamaktadır. 

İzah olunan nedenlerden, İçtüzüğün sarih hükmüne uygun şekilde açık ve belli konuları 
ihtiva etmeyen yazılı soru önergesinin cevaplandırılması mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

• Ulaştırma Bakanı 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, polis memurlarının özlük hçklarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 

TV ve Bazı Basın organlarında Polisimizin fazla mesailerinin artırılacağı ve bu konuda 
Kanun teklifinin bulunduğu bildirilmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak; 
1. Bakanlığınızca Polisimizi memnun edici bir çalışma başlatılmış mıdır? 
2. Polisimizin almakta olduğu fazla mesailerinin miktarları aylık brüt 110 000 TL. net 

olarak ele geçen miktarı ise 78 000 TL. dir. Bu miktarları yükseltmeyi düşünüyor musunuz? 
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3. İçişleri Komisyonu Başkanlığınca hazırlanan fazla mesailerle ilgili teklif neden görü
şülmeyerek geri çekilmiştir? 

4. Resmî Üniformalı Polisin elbise dikiş bedeli 240 000 TL. sivil polisin ise 100 000 TL. 
olarak verildiği, ancak şu ana kadar da ödenmediği ve başka bir fona aktarıldığı söylenmekte
dir. Bu doğru mudur. » 

5. Elbise dikiş ücretleri ne zaman ödenecektir. 

' T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25.11.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı * 

' Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01. 
Şube : Top.01.(E)/314527 \ . 

Konu : Yazılı soru önergesi. ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 02 Kasım 1992 gün ve Kan. Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/437-2700/13495 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Polisimizin özlük ve malî haklarının iyileştirilmesi çerçevesinde, Emniyet mensuplarına, 
"Emniyet Görevleri Devamlılık Tazminatı" verilebilmesi amacıyla bir taslak hazırlanmış olup, 
sözkonusu taslak hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri istenmiştir. . 

Polise ödenen fazla mesai ücretlerinin miktarı yıllık olarak Bütçe Kanunu ile belirlenmek
tedir. 

İçişleri Komisyonunca hazırlanarak Bütçe Plan Komisyonuna sevk edilen fazla mesailerle 
ilgili kanun teklifi, Başbakanlığın bütçeye aşırı yük getireceği görüşleri üzerine, komisyonca 
beklemeye alınmıştır. 

Polisimizin elbise dikiş bedellerinin birinci taksidi Mayıs ayında ödenmiştir. Ancak, Büt
çeye konulan ödenek yetmediğinden ikinci taksitlerin verilebilmesi için Maliye ve Gümrük Ba
kanlığından ek ödenek talep edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin 460 özel malzeme alımları harcama kalemine ko
nulan paradan başka bir fona aktarma yapılmamıştır. 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

5. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, polis memurlarına devamlılık tazminatının ne 
zaman verileceğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/451) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmet Gür 
Aksaray 
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Soru: içişleri Bakanlığınca polislere verilmesi vaad edilen Devamlılık (Fazla Mesai) tazmi
natının ne zaman verileceği hususunun yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 25.11.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01./314526 
Şube : Top.01.(E) 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : TBMM Başkanlığının 12 Kasım 1992 gün ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/451-2761/13800 sayılı yazısı. ' 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili olarak hazırla
nan cevap aşağıya çıkarılmıştır. . ' „ . ' • • 

Polisimizin özlük ve malî haklarının iyileştirilmesi çerçevesinde, Emniyet mensuplarına, 
"Emniyet Görevleri Devamlılık Tazminatı" verilebilmesi amacıyla bir taslak hazırlanmış olup, 
sözkonusu taslak hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri istenmiştir. 

Polise ödenen fazla mesai ücretlerinin miktarı yıllık olarak Bütçe Kanunu ile belirlenmek
tedir. 

İçişleri Komisyonunca hazırlanarak Bütçe Plan Komisyonuna sevk edilen fazla mesailerle 
ilgili kanun teklifi, Başbakanlığın bütçeye aşırı yük getireceği görüşleri üzerine, komisyonca 
beklemeye alınmıştır. 

Arz ederim. . 
* • . • 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasansma 

Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
İ. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
ibrahim Tez 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Halinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Tpğuç 
Abdül kerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

450 
222 
219 

3 
228 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoş ver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 

— 392 



T.B.M.M. B : 31 25 . 11 . 1992 O : 1 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlü kaya 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirci 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ahmet Remzi Hatip 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
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MANİSA 
Rıza Akçalı 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Erman Şahin 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
ORDU 
Cavit Sadi Pehliyanoğlu 
Şükrü Yürür 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

ADANA • ; . • 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
M. Selâhattîn Kılıç 
AH Yalçın öğütcan 
Orhan Şendağ , 
AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 

RİZE 
Ahmet Kabil 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

•SAMSUN-" 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Abdürrezak Yavuz 

(Geçersiz Oylar) 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

(Oya Katılmayanlar) 

Gaffar Yakın 

AĞRI 
. Hasan Fecri Alpaslan 

Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
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ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

İSTANBUL 
Engin Güner 

Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdı Eriş 
Biiai Güngör 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın (İz.) 
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ANTALKA 
Faik Altun. 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çalar 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Büğet 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Sami Sözat 
BİLECİK 
Mehmet Seven (tz.) 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
Tevfik Türesin 

Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin ÖTÜÇ 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 

Arslan Adnan TürkoğTu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
M. Salim Ensarioğlu (İz.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioglu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Rıza Müftüoglu 
Oktay öztürk 
Şinasi "S&vuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
İbrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP, 
Bahattin Alagöz (tz.) 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 

İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Rüştü Kâzım Yücelen (tz.) 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
tsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan (tz.) 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
tsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (tz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Marüflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
tsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Recep Kırış 
ökkeş ŞendiIIer 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen (tz.) 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu (tz.) 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin (İz.) 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Nafiz Kurt (t.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoglu 

ŞANLnJRFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu (İz.) 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TEKİRDAĞ 
Halil Başpl 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek ^ 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
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Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
UğurAksöz 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Ceiai Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
AH Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
ibrahim Tez 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Eaik Altun 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatİnoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun . 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

450 
199 
198 

251 

Kurman İnan 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Cavit Çağlar . 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
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Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 

ERZURUM 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdul kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin . 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkayâ 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. Jstemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 

Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Tansu Çiller 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 

KAYSERİ 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan , 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Osman Nuri. Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 

MUŞ 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 

RİZE 
Ahmet Kabil 
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SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
trfan Demiralp 
Ali Eser 

SÜRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
İbrahim özdiş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYON 
İsmet Attila (İz.) 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY \ 
Halil Demir 
İsmet Gür 

SİVAS 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Geçersiz Oy) 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Öztürk 

AMASYA, 
Haydar Oymak 
ANICARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın (İz 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 
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Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet "Yazıcı 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
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B O L U 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

BURSA 
Fethi Akkoç 
BeytuUah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
M. Salim Ensarioglu (İz.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

. Leyla Zana 

EDİRNE 
. Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 

Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 

GAZİANTEP 
Bahatlin Alagöz (İz.) 
Ayvaz GÖkdemir 

GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) , 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 

İSPARTA 
Abdullah Aykön Doğan , 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Rüştü Kâzım Yücelen (İz.) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan (İz.) 
Gürhan Çelebican 

Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Gürjer 
Algan Hacalöglu 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Tos kay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlü 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
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Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen (iz.) 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu (İz.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Muzaffer Demir . 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin (İz.) 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Nafiz Kurt (f.A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLRJRFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu (İz.) 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ender Karagül 
YOZGAT 
"Vaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
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Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmelerin Onay' 
lanmasımn Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır, 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 

: Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
191 
189 

2 
259 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Şânal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Ali Dinçer 
t. Melih Gökçek 

(Kabul Edenler) 

Bilâl Güngör 
H, UluçGürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun-
Adil Aydın 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe . 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç, 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
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ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek ~ 
DENİZLİ 
Mehmet GözlUkaya 
DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Şinncİ Yavuz 
ESKİŞEHİR 
İbrahim "Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 

Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
ökkeş Şendiler 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 

KAYSERİ 
Osman Develioğlu 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 

— 403 



T.B.M.M. B : 3 i 25 . 11 . 1992 0 : 1 

NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

RİZE 
Ahmet Kabil 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
thsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

\ ANTALYA 
Ali Karakaş 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 

AFYON 
ismet Attila (İz.) 
Baki Durmaz 
Halil ibrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
ismet Gür 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Haydar Oymak 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Abdürrezak Yavuz , 

TOKAT 
Güler ileri 
Şahin Ulusoy 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın (îz 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Remzi Kartal 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ismet Sezgin (B.) 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
. Avni Akyol 
Necmî Hoşver 
Abbas tnceayan 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Yasin Haüboglu (Bşk. V.) 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Ancı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
M. Salim Ensarioglu (İz.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioglu 
Tuncay ŞekercioğTu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 

Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (İz.) 
Hikmet Çetin (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. Istamihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen (İz.) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan (îz.) 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 

— 405 — 

Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
îşmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 

"Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
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KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen (İz.) 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu (İz.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Gavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin (İz.) 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydaf 
Naif Güneş 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLRJRFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu (îz.) 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz (B.) 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
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Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi 
Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler . 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
173 
171 

2 
277 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Ali Dinçer 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

(Kabul Edenler) 

Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 

ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlü 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 

DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
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EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 

GAZİANTEP 
Ab dul kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Duru tür k 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akj 

İmren Aykut 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu * 
Ercan Karakaş 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Er kut Şenbaş 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kâlkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

•Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 

MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Hasan Kılıç 
SAKARYA 

. Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS ' 
Ahmet Arıkan 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
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Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYON 
İsmet Attila (İz.) 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
l&şar Eryılmaz 

AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdı Eriş 

B : 31 25 . 

TUNCELİ 

Kamer Genç 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 

Fahri Gündüz 
Ender Karagül 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

t. Melih Gökçek 
Biiai Güngör 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın (İz.) 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
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VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 

Mustafa Kaçmaz 

Remzi Kartal 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker (İz.) 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoglu 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfık Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlü 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
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ÇANKIRI 
İlker Tuncay . 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler \ 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
M. Salim Ensarioğlu (îz.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay-ŞekercioğTu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

GİRESUN 
Burhan Kara (İ.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Fuat Çay 
Nurettin Tokdemir 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gür kan 
M. Istamihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen (tz.) 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Iştlay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan (İz.) 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halil Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 

••' Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (tz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
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ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (tz.) 
Ayvaz Gökdemir 

Hüsnü Doğan 
Haltt Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (tz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
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KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağa 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen (tz.) 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu (tz.) 
MALATYA 
Oguzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 

Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu e' 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin (tz.) 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin laranoğtu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demirâlp 

• Nafiz Kurt (t.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

J6JHHS] 

ŞANLnjRFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu (tz.) 
Ş1RNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 142) 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkın
da 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 

Dışişleri Komisyon Raporları (1/399) 

T.C. -
Başbakanlık 13.5.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-325/04036 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.4.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme, Ulus
lararası Çalışma Konferansının 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci toplantısında kabul edil
miştir. Sözleşme, 1 Ocak 1991 tarihine kadar, aralarında İsveç, Fransa ve İspanya gibi Batı Av
rupa ülkelerinin de bulunduğu Uluslararası Çalışma örgütünün üyesi 14 ülke tarafından onay
lanmıştır. 

Sözleşme, ilke olarak tüm ekonomik faaliyet alanlarını ve ücretle çalışanların tamamını 
kapsamaktadır. Bir işçinin hizmet ilişkisinin kendi tutumu ya da yeteneği ile ilgili veya işletme
nin, kuruluşun ya da hizmetin işlemesi gereklerine dayalı geçerli bir neden olmadıkça sona er-
dirilemeyeceğini öngören Sözleşme, özellikle aşağıda sayılan hallerin hizmet ilişkisine son ve
rilmesi için geçerli neden sayılamayacaklarını hükme bağlamıştır. Bunlar; sendika üyesi olmak, 
sendikal faaliyetlere katılmak, işçi temsilcisi seçilmek üzere girişimde bulunmak ya da aleyhine 
açılan davaya katılmak, doğum izni kullanmak ve ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, hamilelik, 
aile sorumlulukları, siyasal görüş gibi hususlardır. 

Sözleşme, haksız olarak işten çıkarıldığı kanısında olan işçiye, tarafsız bir merci nezdinde 
itiraz hakkı tanınmasını öngörmekte ve ispat yükünü işçinin tek başına taşımamasını sağlaya
cak yöntemleri belirlemektedir. Ayrıca Sözleşme, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılan 
işçinin işine iadesi olanağının bulunmadığı hallerde kendisine bir ödenek ya da tazminat veril
mesini gerektirmektedir. Sözleşme, teknolojik, yapısal ya da benzeri nedenlerle işten çıkarma
yı düşünen işveren için, olanakların el yerdiği kadar önceden işçi temsilcileriyle danışma ve 
yetkili makama bilgi verme zorunluluğu.getirmektedir.' 



Sözleşmenin amacı, özellikle son yıllarda bir çok ülkede meydana gelen ekonomik güç
lükler ve teknolojik değişiklikler karşısında çalışanlara istihdam güvencesi sağlamak ve ayrıca 
tazminat, işsizlik sigortası yardımları veya bu konudaki sosyal yardımlar gibi yollardan gelirle
rini koruma altına almaktır. • ' • . • • . • , . , 

Keyfi işten çıkarmaları önlemeye yönelik olan Sözleşme, bu içeriği ile, işçilere güven duy
gusu vererek çalışma barışının gerçekleştirilmesine önemli rol oynayacak bir yapıya sahiptir. 
Diğer taraftan, istihdam güvencesi sağlamakta olması nedeniyle, Sözleşme, Anayasamızın 49 
uncu maddesinde yer alan "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir." hükmü ile de tam olarak 
bağdaşmaktadır. 

Sayılan nedenler karşısında, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkın
da 158 Sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun ve yararlı görülmüştür. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No.: 1/399 
Karar No.: 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son 
Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı" Komisyonumuzun 25.6.1992 tarihli 9 uncu birleşiminde Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin ka
tılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Sözleşme ilke olarak tüm ekonomik faaliyet alanlarım ve ücretle çalışanların tamamını 
kapsamaktadır. Bir işçinin hizmet ilişkisinin kendi tutumu ya da yeteneği ile ilgili veya işletme
nin kuruluşun ya da hizmetin işlemesi gereklerine dayalı geçerli bir neden olmadıkça sona er-
dirilemeyeceğini öngörmektedir. 

Sözleşme, haksız olarak işten çıkarıldığı konusunda olan işçiye, tarafsız bir merci nezdin-
de itiraz hakkı tanınmasını öngörmekte ve ispat yükünü işçinin tek başına taşımamasını sağla
yacak yöntemleri belirlemektedir. Geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılan işçinin işine ia
desinin mümkün olmadığı hallerde, kendisine bir ödenek ya da tazminat verilmesini gerektir
mektedir. 

Sözleşme, teknolojik, yapısal ya da benzeri nedenlerle işten çıkarmayı düşünen işveren için, 
olanakların elverdiği kadar önceden işçi temsilcileriyle danışma ve yetkili makama bilgi verme 
zorunluğu getirmektedir. 

Keyfi işten çıkarmaları önlemeye yönelik olan Sözleşme, bu içeriği ile, işçilere güven duy
gusu vererek çalışma barışının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayacak bir yapıya sahiptir. 

Diğer taraftan, istihdam güvencesi sağlamakta olması nedeniyle, Sözleşme, Anayasamı
zın 49 uncu maddesinde yer alan' "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir" hükmü ile bağdaş
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 142) 



— 3 — 

Sözleşme Komisyonumuz tarafından uygun bulunmuş ve maddeleri aynen kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 

Kâtip 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Üye 
Muzaffer Arrkan 

Mardin 

Üye 
ibrahim Arısoy 

Niğde 

Üye 
A. Fevzi Inceöz 

Tokat 

Başkanvekili 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
H. ibrahim Ozsoy 

Afyon 

Üye 
M. Kazım Dinç 

Kocaeli 

Üye 
Güler ileri 

Tokat 

Üye 
Cemal Alişan 

Samsun 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 1.7.1992 
Esas No.: 1/399 
Karar No.: 44 / «> . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLBT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son*Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 1.7.1992 Tarihli 11 
inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin ka
tılmalarıyla görüşülmüştür. / 

Bir işçinin, hizmet ilişkisinin kendi tutumu ya da yeteneği ile ilgili veya işletmenin, kuru
luşun ya da hizmetin işlemesi gereklerine dayalı geçerli bir neden olmadıkça sona erdirilemeye-
ceğini öngören Sözleşme Komisyonumuzca uygun görülerek Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuzca, İnsan Hakları konusunda önemli bir adım teşkil eden Anlaşma 
Tasarısının İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Âli Dinçer 

Ankara 

Kâtip 
Abdullatif Şener 

Sivas 

Üye 
Hüsamettin Oruç 

Bursa 

. Üye 
Arslan Adnan Türkoğlu 

Çorum 

/ 

Üye 
Halil Başol 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kâmran inan 

Bitlis 

Üye 
ismail Coşar 

Çankırı 

Üye 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 
158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma örgütünün 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci 
Konferansında kabul edilen "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 
Sayılı Sözleşme''nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5. Demirci 
Daşbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. inönü. 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
L Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutfu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
M Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı Y. 
V. Tanır 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı Y. 
M. Moğultay 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı ı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

içişleri Bakanı 
. / . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bay. ve tskân Bakanı 
M. O. Kmnbaracıbası 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyifrck 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Ve
rilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Ve
rilmesi Haklunda 158 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HİZMET İLtŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ 
HAKKINDA 158 SAYILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Ku
rulunca 2 Haziran 1982 tarihinde Cenevre'de toplanmaya çağrılmış ve düzenlediği 68 inci otu
rumunda, 

Hizmet İlişkisinin Sona Ermesi Hakkında Tavsiye'de (1963) mevcut uluslararası normları 
not ederek, 

Hizmet İlişkisinin Sona Ermesi Hakkında Tavsiye'nin (1963) kabulünden sonra birçok üye 
devletin mevzuatında ve uygulamasında anılan Tavsiye'de sözü edilen sorunlarla ilgili olarak 
meydana gelen önemli gelişmeleri not ederek, 

Bu konuda özellikle şu son yıllarda birçok ülkede meydana gelen ekonomik güçlükler ve 
toknolojik değişiklikler sonucunda bu alanda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni uluslara
rası normları kabul etmenin uygun olacağını dikkate alarak, 

Oturumun gündeminde beşinci maddeyi teşkil eden "İşverenin girişimiyle hizmet ilişkisi
nin sona ermesine" ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar verdikten sonra, 

Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar vererek, 
Aşağıda HİZMET İLİŞKİSİNE SON VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME (1982) ola

rak adlandırılacak olan bu Sözleşmeyi 1982 yılı Haziran ayının bu 22 nci gününde kabul et
miştir. 

KISIM I. UYGULAMA METODLARI 
UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR 

Madde 1 

Bu Sözleşme hükümlerinin, toplu iş sözleşmeleri, hakem kararları veya mahkeme kararla
rı ile veya ulusal uygulamaya uygun başka bir yöntemle geçerlik kazanamdığı hallerde, yürür
lüğe girmesi ulusal mevzuatla sağlanır. 

Madde 2 

1. Bu Sözleşme tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olu
nanlara uygulanır. 

2. Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşağıdaki kategorilerde bulunanları 
işbu Sözleşme hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulama alanı dışında bırakabilir: 

a. Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesiyle çalıştırı
lan işçiler, 

b. Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalı
şan işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar, 

c. Süreksiz hizmet ilişkisiyle çalışan işçiler. 
3. Bu Sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet söz

leşmeleri yapılmasına karşı yeterli güvenceler alınmalıdır. 
4. Kendilerine en az bu Sözleşmedekilere eşit güvenceler sağlayan özel bir istihdam reji

minin kurallarına tabi olarak çalışanların, gerektiğinde bu Sözleşmenin tamamının veya bazı 
hükümlerinin kapsamı dışında bırakılması bir ülkedeki yetkili makamca veya uygun bir meka
nizma aracılığıyla, varsa işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra karşılaştırılabilir. 
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5. İşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin büyüklüğü 
veya niteliği açısından esaslı sorunlar bulunan durumlarda, hizmet sözleşmesiyle istihdam olu
nanlardan sınırlı bir kategori, gerektiği takdirde, bir ülkedeki yetkili makam veya uygun bir 
kuruluşça, varsa, işçi ve işveren kuruluşlanna danışıldıktan sonra bu Sözleşme hükümlerinin 
tamamı veya bazı hükümlerinin kapsamı dışında bırakılabilir. 

6. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye devlet, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 
22 nci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması üzerinde vereceği ilk raporunda, bu mad
denin 4 ve 5 inci bendleri çerçevesinde kapsam dışı bırakılan işçi kategorilerini gerekçe göstere
rek belirtir ve sonraki raporlarında bunları kapsam dışı bırakan mevzuat hükümleri ve uygula
ma hakkında, bu Sözleşmenin bu işçi kategorilerini de kapsaması için ne ölçüde etkili olduğu
nu veya etkili olmada ne gibi önerilerde bulunulduğunu belirterek, bilgi verir. 

« Madde 3 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, "son verme" ve "hizmet ilişkisine son verme" deyim
leri hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesi anlamına gelir. 

KISIM II. GENEL UYGULAMA STANDARTLARI 
KESİM A. SON VERMENİN HAKLI NEDENE 

DAYANDIRILMASI 

Madde 4 

İşçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son ver
me nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemez. 

Madde 5 

özellikle aşağıdaki hususlar son verme için geçerli bir neden teşkil etmezler: 
a. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyle çalışma saatlerin

de sendikal faaliyetlere katılma, 
b. İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak, 
c. İşvereni şikâyet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış 

sürece katılım veya işveren aleyhine idarî makamlar nezdinde müracaatta bulunmak, 
d. Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik 

veya sosyal köken, 
e. Doğum izni esnasında işe gelmeme, 

Madde 6 

1. Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkarma için geçerli neden değil
dir. 

2. Hangi hallerin geçici olarak işe gelmeme sayılacağı, hangi hallerde tıbbî raporun ge
rekli olacağı ve bu maddenin 1 inci bendinin uygulanmasına getirilebilecek sınırlamalar, Söz
leşmenin 1 inci maddesinde belirtilen uygulama yöntemlerine göre belirlenir. 
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KESİM B. SON VERMEDEN ÖNCE VEYA SON VERME SIRASINDA 
İZLENECEK USULLER 

Madde 7 

İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı 
savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili ne
denlerle sona erdirilemez. 

KESİM C. SON VERMEYE KARŞI İTİRAZ USULÜ 

Madde 8 

1. Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan bir işçinin mahkeme, iş 
mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda bulunma 
hakkı vardır. 

2. Son verme işlemine yetkili merci tarafından izin verilmesi halinde, bu maddenin 1 in
ci bendi, ulusal mevzuat veya uygulamaya göre değişik şekillerde uygulanabilir. 

3. Bir işçi hizmet ilişkisine son verme işlemine karşı makul bir süre içinde itirazda bu-
lunmamışsa, bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır. 

Madde 9 

* 1. 8 inci maddede belirtilen merciler, son verme nedenlerini ve davayla ilgili diğer vakıa
ları incelemeye ve son vermenin haklı olup olmadığına dair bir karar vermeye yetkili kılınacak
lardır. 

2. İşçinin, son verme işlemine ilişkin ispat yükünü tek başına üstlenmemesi için, bu Söz
leşmenin 1 inci maddesinde belirtilen uygulama yöntemleri aşağıdaki olanaklardan birini veya 
her ikisini sağlamalıdır. . 

a. Bu Sözleşmenin 4 üncü maddesinde tanımlandığı üzere, geçerli bir nedeninin bulun
duğunu ispat yükü işverene ait olmalıdır. 

b. Bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler, taraflarca getirilen kanıtlar ve 
ulusal mevzuat ve uygulamaların öngördüğü usuller çerçevesinde son verme nedeni Üzerinde 
bir sonuca varmaya yetkili kılınmalıdırlar. 

3. Son verme işleminin, işletmenin, işyerinin veya hizmetin yürütümü gereklerine dayan
dığının ileri sürülmesi halinde, bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler, son ver-~ 
menin, gerçekten bu nedenlere bağlı olup olmadığını belirlemeye yetkilidirler; bununla bera
ber, bu sebeplerin sözkonusu sona erdirmeyi haklı kılıp kılmadığına karar vermeye ne ölçüde 
yetkili kılınacakları işbu Sözleşmenin 1 inci maddesindeki uygulama yöntemlerine göre belir
lenecektir. 

Madde 10 

Bu Sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen merciler son verme işlemini haksız bulurlar
sa ve son verme işlemini iptale ve/veya işçinin işe iadesini öngörmeye ya da önermeye ulusal 
mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya bunları uygulanabilir bulmazlarsa yeterli 
bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telafi biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınacak
lardır. 
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KESİM D. BİLDlRİM SÜRESt . 

Madde 11 

Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, ciddî bir hizmet kusuru yani işverenin kendisini 
bildirim süresi zarfında çalıştırmaya devam etmesini istemenin makul sayılamayacağı türden 
bir hizmet kusuru atfedilmedikçe, makul bir bildirim süresine veya onun yerine bir tazminata 
hak kazanacaktır. , 

KESİM E. KIDEM TAZMİNATI VE GELİRİN KORUNMASINA 
İLİŞKİN DİĞER ŞEKİLLER 

Madde 12 

1. Hizmet ilişkisine son verilen bir işçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak aşa
ğıdaki haklardan yararlanır: 

a. Miktarı, diğer unsurların yanısıra, hizmet süresine ve ücret seviyesine göre belirlene
cek ve doğrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir fondan öde
necek bir kıdem tazminatı veya işten ayrılma nedeniyle doğan başka haklar, veya 

b. Tabi oldukları koşullar çerçevesinde, işsizlik sigortası veya yardımından doğan haklar 
veya yaşlılık yahut malullük gibi diğer sosyal güvenlik türleri, yahut 

c. Bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi. 
2. Genel kapsamlı bir rejimde, bir işçi işsizlik sigortasından veya yardımlarından yarar

lanmak için aranan koşullan taşımıyor ise, salt 1 inci bendin (b) alt bendinde işsizlik hakların
dan yararlanamaması nedeniyle, aynı bendin (a) alt bendindeki tazminat ve hakların ödenme
si gerekmez.' 

3. Ciddî hizmet kusuru nedeniyle hizmet ilişkisine son verilme durumunda bu madde
nin 1 inci bendinin (a) alt bendinde bahsedilen tazminat veya haklardan yoksun kalınması bu 
Sözleşmenin 1 inci maddesindeki uygulama yöntemleriyle öngörülebilir. 

KISIM III. EKONOMİK, TEKNOLOJİK, YAPISAL VEYA 
BENZER NEDENLERLE HİZMET İLİŞKİLERİNE SON VERME 

HAKKINDA EK HÜKÜMLER 

KESİM A. İŞÇİ TEMSİLCİLERİNE DANIŞMA 

Madde 13 

1. Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son vermeyi 
düşünen işveren: 

a. İlgili işçi temsilcilerine, düşünülen son verme işlemlerinin nedenleri, bu işlemden et
kilenecek işçi sayısı ve grupları ve son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde ger
çekleştirileceği de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri zamanında sağlar. 

b. İlgili işçi temsilcilerine, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, mümkün oldu
ğunca önceden, ilgili işçiler için her nevi son verme işlemini önlemek veya asgariye indirmek 
amacıyla alınacak önlemleri ve bu işlemlerin işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini, başka iş bul
mak gibi önlemlerle hafifletmek amacıyla alınacak önlemleri danışma fırsatı tanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 142) 
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2. Bu maddenin 1 inci bendinin uygulanması, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirti
len uygulama yöntemleriyle, hizmet ilişkisine son verilmesi düşünülen işçi sayısının, en azın
dan belirli bir sayıya veya personel sayısının belirli bir yüzdesine ulaştığı hallerde sınırlandırı
labilir. 

3. Bu maddenin uygulanmasında "İLGİLİ tŞÇt TEMSİLCİLERİ" deyimi, İşçi Temsil
cileri Hakkında 1971 Tarihli Sözleşmeye uygun olarak ulusal mevzuat ve uygulamada benim
sendiği şekliyle işçi temsilcileri anlamına gelir, 

KESİM B. YETKİLİ MAKAMA BİLDİRİM 

Madde 14 

1. İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son ver
meyi düşündüğünde, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, son verme işlemlerini mümkün 
olduğu kadar önceden yetkili makama bildirir ve bildirimde söz konusu son verme işlemleri
nin yazılı gerekçeleri dahil bu işlemlerden etkilenecek işçi sayısı ve kategorileri ve son vermenin 
uygulanacağı süre hakkında bilgiler verir. • • -

2* Ulusal mevzuat, bu maddenin 1 inci bendinin uygulanmasını, hizmet ilişkisine son 
verilmesi düşünülen işçi sayısının en azından belirli bir sayıya veya personel sayısının belirli 
bir yüzdesine ulaştığı hallerde sınırlandırabilir. 

3. İşveren, yetkili makamı, bu maddenin 1 inci bendinde belirtilen son vermelerden, son 
verme işlemlerine başlamadan ve ulusal mevzuatla belirlenecek asgarî bir süre öncesinden ha
berdar eder. 

KISIM IV. SON HÜKÜMLER 

Madde 15 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 16 

1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Ulus
lararası Çalışma örgütü üyelerini bağlar. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten 
on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, onama belgesi kaydedildiği tarih
ten on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 17 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık 
bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün 
kaydedeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık süre
nin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanma
yan her üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her 
on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 142) 
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Madde 18 

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen 
bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma örgütünün bütün üyelerine du
yurur. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildi
ğini örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üye
lerinin dikkatini çeker. 

Madde 19 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş 
olduğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 
nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 20 -

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin uy
gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 21 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 
etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde: 

a. Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 16 ncı 
madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b. Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyele
rin onamasına artık açık bulundurulamaz. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, 
her halde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam eder. 

Madde 22 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

:<3>: 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 143) 

Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunması
na İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 

Dışişleri Komisyon Raporları (1/403) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 21.5.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/101-302/04626 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 17.5.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 
87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçe 
ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirci 

, Başbakan 

GEREKÇE 

Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşme, 
Uluslararası Çalışma Konferansının Sanfransisko'da yapılan 17 Haziran 1948 tarihli 31 inci top
lantısında kabul edilmiştir. Bu sözleşme, 1 Ocak 1991 tarihine kadar, Avrupa Topluluğunun 
tüm üyeleriyle birlikte Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) toplam 98 üyesi tarafından onay
lanmış bulunmaktadır. 

Sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 sayılı Sözleşme, sendikal özgürlüklerin ulus
lararası çerçevesini belirleyen ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisidir. Sözleşme, çalışanlara 
hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin almadan istedikleri örgütleri kurmak ve bunlara 
üye olmak hakkını tanımaktadır. 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde yeralan "sendika hakkının tanınmasında hiçbir ayrım 
gözetilmeyeceği" ifadesinden de anlaşılacağı üzere, Sözleşme, sendika kurma ve sendikalara 
üye olmak hakkını ulusal hukuk düzenlemelerinde işçi, memur, hizmetli vb. gibi niteliklerle 
anılan bağımlı çalışanların bir kısmı ile sınırlandırmamaktadır. Bu hak, tüm çalışanlara ve iş
verenlere tanınmıştır. Bu bakımdan, Sözleşmenin kapsamına kamu görevlileri de girmektedir. 

Anayasamızın 51 inci maddesinde her ne kadar işçiler ve işverenlerin sendika kurma hak
kına sahip oldukları belirtilmekte ise de, hiçbir maddesinde kamu personelinin sendikalaşma 
hakkım yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasamızın memur sendikacılığına iliş
kin hükümler içermemekte olmasının, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde kamu çalışan-
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larının sendikal haklardan yararlanamayacağı şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bu nedenle, 
kamu personelinin sendika kurmalarına ve sendikalara üye olmalarına Anayasadan kaynakla
nan bir engel de sözkonusu bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ile onayladığımız İnsan Hakları ve 
Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesinin 11 inci maddesi, Avrupa Sosyal Şartının dibacesi ile 
1 inci Bölümü ve üyesi olduğumuz ILO Anayasasının dibacesi ve ayrıca, ülkemiz tarafından 
onaylanmış bulunan Tarım işçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Hakkına İlişkin 11 Sayılı, 
örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkının Korunmasına İlişkin 98 Sayılı Sözleşmeler dolayısıy
la, kamu personeli dahil tüın çalışanlara sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkının tanınması 
ülkemizce esasen üstlenilmiş bulunulmaktadır. Belirtilen uluslararası belgelerle üstlenilen bu 
yükümlülük, 87 sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanması ile yerine getirilmiş olacaktır. 

Sözleşme, yukarıda belirtildiği gibi, Avrupa Topluluğunun tüm üyeleri tarafından da onay
lanmıştır. Bu Sözleşmenin ülkemizce de onaylanması, tam üyelik başvurusunda bulunduğu
muz AT'ye uyum sağlanması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Nitekim, Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, çalışma hayatına ilişkin mevzuatın AT'ye uyum koşullan göz önünde 
bulundurularak ILO normlarına uygun şekilde geliştirilmesini ilke ve politika olarak benimse
miş bulunmaktadır. 

Sayılan nedenler karşısında; Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının korunması
na ilişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasının, ülkemiz çalışanla
rı açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/403 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen''Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hak
kının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 25.6.1992 tarihli 9 uncu birleşiminde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay'ı Devlet Personel Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikası Konfede
rasyonu temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 sayılı Sözleşme Sendikal özgürlüklerin Ulus
lararası çerçevesini belirleyen ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisidir. Sözleşme, çalışanlara 
hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin almadan istedikleri örgütleri kurmak ve bunlara 
üye olmak hakkını tanımaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay Komisyona yaptığı açıkla
malarda; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının benimsediği Çalışma Hayatına ilişkin mevzua
tımızın, AT'ye uyum kuralları gözönünde bulundurularak, ILO normlarına uygun şekilde geliş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 143) 
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tirilmesi ilke ve politikası ve gerekse Hükümet Programında sendikal hakların ILO standartla
rına uygun çerçevede kurumsallaşmasının sağlanacağı, kamu görevlilerine sendikal hak ve öz
gürlüklerini tanıyacak yasal düzenlemelerin yapılacağı, bunun anayasal yönü için gerekli giri
şimlerin başlatılacağı şeklinde ifadesini bulan hedeflerimiz dolayısı ile bu sözleşmenin onay
lanmasında yarar ve zorunluluk gördüklerini belirtmiştir. 

Komisyonumuz Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının korunmasına ilişkin 87 
Sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanmasını, kamu çalışanları açısından gerekli yasal düzenleme
lerin yapılmasına başlangıç teşkil edeceği düşüncesi ile benimsemiş ve kabul etmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
Kâtip 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Üye 
Muzaffer Artkan 

Mardin 
Üye 

ibrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

A. Fevzi Inceöz 
Tokat 

Başkanvekili 
Ali Uyar 

Hatay 
Üye 

H. ibrahim Ozsoy 
Afyon 

Üye 
M, Kazım Dinç 

Kocaeli 
Üye 

Güler ileri 
Tokat 
Üye 

Cemal Alişan 
Samsun 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Üye 

Ender Karagül 
Uşak 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No : 1/403 
Karar No, r 45 

1.7.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme

nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 1.7.1992 Ta
rihli 11 inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı temsicileri-
nin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Çalışanlara hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin ahşadan istedikleri örgütleri kur
mak ve bunlara üye olmak hakkını tanımak suretiyle sendika özgürlüğünü güvence altına alan 
ve sendikal özgürlüklerin uluslararası çerçevesini belirleyen ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisi 
olan Sözleşme Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuzca, İnsan Hakları konusunda önemli bir adım teşkil eden Anlaşma 
Tasarısının İçtüzüğün 53 ncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel KuruPun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dinçer 
Ankara 

Kâtip 
AbdullatifŞener 

Sivas 
Üye 

Hüsamettin Oruç 
Bursa 
Üye 

Arslan Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Kâmran inan 

Bitlis 
Üye 

ismail Coşar 
Çankırı 

Üye 
Gemal özbilen 

Kırklareli 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Halil Başol 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma örgütünün 1948 yılında Sanfransisko'da toplanan 
31 inci Konferansında kabul edilen "Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korun
masına ilişkin 87 sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı Y. 
E. Faralyalı 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı Y. 
O. Barutçu 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı Y. 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı Y. 
N. Ayaz 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıba$ı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkı
nın Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkı
nın Korunmasına İlişkin 87 Sayıb Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

:<^G 
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SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN 
87 SAYILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Sanfransisko'da toplantıya çağ
rılarak orada 17 Haziran 1948'de otuz birinci toplantısını yapan Uluslararası Çalışma örgütü 
Genel Konferansı toplantı gündeminin yedinci maddesini oluşturan sendika özgürlüğü ve ör
gütlenme hakkının korunması konusu ile ilgili çeşitli önerilerin bir sözleşme şeklinde kabulüne 
karar verdikten sonra, 

Uluslararası Çalışma örgütü Anayasasının Dibace kısmının, Çalışanların durumunun iyi
leştirilmesini ve barışın sağlanmasını mümkün kılacak yollar arasında "örgütlenme özgürlüğü 
ilkesinin" vurgulanmasını da açıklamış olduğunu, 

Filadelfiya Beyannamesinin ifade ve dernek kurma özgürlüğünün devamlı bir ilerlemenin 
gerekli bir koşulu olduğunu yeniden vurgulamış ve duyurmuş bulunduğunu, 

Uluslararası Çalışma Konferansının, otuzuncu toplantısında, Uluslararası düzenin esas
larını oluşturması gereken ilkeleri oy birliği ile kabul ettiğini, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, ikinci toplantısında, bu ilkeleri kendisine mal ettiği
ni ve Uluslararası Çalışma örgütünü bir veya birkaç Uluslararası Sözleşmenin kabulüne ola
nak sağlayacak şekilde çabalarını sürdürmeye davet ettiğini, 

Göz önünde tutarak, bin dokuzyüz kırk sekiz yılı Temmuz ayının işbu dokuzuncu günü 
sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 1948 Sözleşmesi adını taşı
yacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Bölüm I. Örgütlenme özgürlüğü 
Madde 1 

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Uluslararası Çalışma örgütünün her Üyesi 
aşağıdaki hükümleri yerine getirmeği üstlenir. 

Madde 2 
Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayrım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikle

ri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşuluyla bunlara Üye ol
mak hakkına sahiptirler. 

Madde 3 
1. Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, tem

silcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirle
mek hakkına sahiptirler. 

2. Kamu makamları, bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kulla
nılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar. 

Madde 4 
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedil-

meye tabi tutulamazlar. , 
Madde 5 

Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, federasyon ve konfederasyon kurma ve bunlara üye 
olma ve her örgüt, federasyon veya konfederasyon, uluslararası çalışanlar ve işverenler örgütle
rine katılma haklarına sahiptirler 
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Madde 6 
Yukarıda yazılı 2, 3, ve 4 üncü maddeler hükümleri çalışanların ve işverenlerin örgütleri

nin federasyon ve konfederasyonları hakkında uygulanır. 
Madde 7 

Çalışanların ve işverenlerin örgütleriyle bunların federasyon ve konfederasyonlarının tü
zelkişilik kazanmaları yukarıda yazılı 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerinin uygulanmasını 
sınırlayacak nitelikte koşullara bağlanamaz. 

Madde 8 
1. Çalışanlar ve işverenlerle bunlara ait örgütler, bu sözleşme ile kendilerine tanınmış olan 

hakları kullanmada, diğer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi, yasalara uymak zorunda
dırlar. 

2. Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya za
rar verecek şekilde uygulanamaz. < 

Madde 9 
1. Bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polis mensuplarına ne öl

çüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir. 
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 19 uncu maddesinin 8 inci paragrafı ile 

konulan ilkelere uygun olarak; bu sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumuna silahlı 
kuvvetler ve polis mensuplarına bu sözleşmede öngörülen güvenceleri sağlayan yürürlükteki 
herhangi bir yasa, karar, adet veya anlaşmayı etkilemeyecektir. 

Madde 10 
Bu sözleşmede "örgüt" terimi, çalışanların veya işverenlerin çıkarlarına hizmet ve bu çı

karları savunma amacını güden çalışanların ve işverenlerin hertürlü kuruluşunu ifade eder. 
Bölüm II. Örgütlenme Hakkının Korunması 

Madde 11 
Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütünün her üyesi, 

çalışanların ve işverenlerin örgütlenme hakkını serbestçe kullanmalarını sağlamak amacıyla ge
rekli ve uygun bütün önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bölüm III. Çeşitli Hükümler 
Madde 12 

1. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 1946 Değişiklik Belgesi ile değiştirilmiş bulu
nan Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 35 inci maddesinde sözü edilen fakat bu suret
le değiştirilmiş olan adı geçen maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yazılı ülkeler dışında 
kalan ülkelerle ilgili olarak, bu sözleşmeyi onayan örgütün her üyesi, aşağıdaki hususları bildi
ren bir açıklamayı onama belgesi ile birlikte veya onamasından sonra mümkün olan en kısa 
bir süre içinde Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderecektir : 

a) Hakkında Sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taah
hüt ettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler ve bu de
ğişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 
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c) Sözleşmenin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin uygulanama-
masının nedenleri; 

d) Haklarındaki kararını saklı tuttuğu ülkeler, 
2. Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen taahhütler, ona

manın ayrılmaz kısımları sayılacak ve onama kuvvetine sahip olacaktır. 
3. Her Üye, bu maddenin 1 inci paragrafının (b), (c) ve (d) bentleri gereğince daha önce 

yapmış olduğu açıklamada mevcut çekincelerin hepsinden veya birkısmından, yeni bir açıkla
ma ile vazgeçebilecektir. 

4. Her Üye, 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak bü Sözleşmenin feshedilebileceği 
süreler zarfında Genel Müdüre, daha önceki herhangi bir açıklamanın hükümlerini başka her
hangi bir bakımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki mevcut durumu bildiren yeni bir açıklama 
gönderebilecektir. 

Madde 13 

1. Bu Sözleşmede ele alınan konular, anavatan dışı bir ülkenin makamlarının bizzat ken
di yetkisi çerçevesi içine girdiği zaman, o ülkenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olan üye, 
adı geçen ülkenin hükümetiyle uyuşarak Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, o ül
ke adına bu Sözleşmedeki Yükümlülükleri kabul ettiğine ilişkin bir açıklama gönderebilecektir. 

2. Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerin kabulünü bildiren bir açıklama Uluslararası Çalış
ma Bürosu Genel Müdürüne : 

a) Ortak otoriteleri altında bulunan bir ülke için örgütün iki veya daha fazla üyesi; 
b) Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri yahut o ülke hakkında yürürlükte olan her

hangi bir diğer hüküm gereğince o ülkenin yönetiminden sorumlu bulunan uluslararası bir ma
kam tarafından gönderilebilir. ' ' 

3. Bu maddenin yukarıdaki paragraflarındaki hükümler uyarınca Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne gönderilen açıklamalar Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede değişik
lik yapılmadan mı yoksa, değişikliklerle mi uygulanacağını bildirecektir; açıklama sözleşme 
hükümlerinin değişiklikler kaydıyla uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin neler
den ibaret olduğunu açık olarak gösterecektir. 

4. İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, daha önceki bir açıklamayla bildirilen, de
ğişikliğe başvurma hakkından daha sonraki bir açıklamayla tamamen veya kısmen vazgeçebi
lecektir. 

5. İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak 
bu Sözleşmenin feshedilebileceği devreler süresince Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdü
rüne, daha önceki herhangi bir açıklamanın hükümlerini başka herhangi bir bakımdan değiş
tiren ve Sözleşmenin uygulanması bakımından mevcut durumu belirten yeni bir açıklama gön
derebilecektir. 

Bölüm IV. Son Hükümler 
Madde 14 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 15 
1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Ulus

lararası Çalışma örgütü Üyelerini bağlar, 
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2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten 
on iki ay sonra yürürlüğe girer, 

3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, onama belgesi kaydedildiği tarih
ten on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 16 
1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre 

sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün kayde
deceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık süre
nin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanma
yan her üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her 
on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir. 

Madde 17 
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine bildi

rilen, bütün onama vefesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma örgütünün bütün üyele
rine duyurur. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildi
ğini örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üye
lerinin dikkatini çeker. 

Madde 18 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş 

olduğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 
nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 19 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin uy

gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 20 
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 

etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 
a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 16 ncı 

madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üye
lerin onamasına artık açık bulundurulamaz. " 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, 
herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam eder. 

Madde 21 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

—; - <S5> ' EE= 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 144) 

Kamu Hizmetinde Örgütlenme Haklanın Korunmasına ve İs
tihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Dışişleri Komisyon 

Raporları (1/404) 

T.C. 
Başbakanlık 21.5.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-302/04627 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.5.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
Koşullan m n Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belir
lenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Sözleşme, Uluslararası Çalışma örgütünün (ILO) 7 Ha
ziran 1978 tarihinde Cenevre'de yapılan 64 üncü oturumunda kabul edilmiştir. Bu Sözleşme 
1 Ocak 1991 tarihine kadar altısı Avrupa Topluluğu Üyesi olmak üzere ILO üyesi 22 ülke tara
fından onaylanmıştır. 

Sendikal özgürlüklerle ilgili 87 ve 98 sayılı sözleşmelerden 30 yıl sonra kabul edilen 151 
sayılı Sözleşme kamusal etkinliklerin çeşitlenip genişlemesi sonucunda, işveren konumundaki 
kamu yetkilileri ile kamu görevlisi örgütleri arasında sağlıklı bir çalışma ilişkileri düzeni kur
ma ihtiyacından doğmuştur. Bir yandan kamusal ve özel kesimlerde istihdam arasındaki ulu
sal ayrılıklar, öbür yandan da 98 sayılı Sözleşmenin devlet memurlarına uygulanması konu
sundaki yorum güçlükleri ve kimi ülkelerin 98 sayılı Sözleşmeyi geniş bir kamu görevlileri bö
lümünü dışında tutacak biçimde uygulaması gibi sorunlar, kamu yönetiminde çalışma ilişkile
rinin ayrı bir sözleşme ile düzenlenmesini gerektirmiş ve aynı zamanda bu belgenin içeriğini 
de etkilemiştir. 

İlke olarak, 1 inci maddesinde belirlendiği gibi, kamu mercilerince çalıştırılan tüm kişile
re uygulanan bu Sözleşme, kamu görevlilerinin örgütlenme hakları ile bunların örgütlerine sağ-
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lanacak kolaylıkları güvence altına almakta; ayrıca, çalışma koşullarının belirlenmesi usulleri
ni ve uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi konularını düzenlemektedir. 

Ancak, Sözleşmenin 1 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarında da açıkça belirtildiği 
üzere, bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin, görevleri politika belirleme ve yönetim işlevleri 
olan üst düzey memurlar ile sorumlulukları yüksek derecede gizli niteliğe sahip görevlilere ve 
silahlı kuvvetler ile polise ne ölçüde uygulanacağı hususu ulusal mevzuat ile düzenlenebilmektedir. 

İçerdiği konular itibariyle bu Sözleşme, Sendika özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Ko
runmasına ilişkin 87 Sayılı, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık hakkına ilişkin 98 Sayılı ILO Söz
leşmelerinin tamamlayıcısı durumundadır. Her ikisi de sendika özgürlüğü hakkında olan bu 
sözleşmelerden 98 sayılı Sözleşme, ülkemizce 1951 yılında onaylanmıştır. 87 sayılı Sözleşmenin 
onaylanması hakkındaki yasa tasarısı ise, bu tasarı ile birlikte Yüce Meclise sevkedilmektedir. 

Bu durumda, işveren konumundaki kamu yetkilileri ile kamu görevlisi örgütleri arasında 
sağlıklı bir çalışma ilişkileri düzeni kurulmasını sağlayabilmek için, Kamu Hizmetinde örgüt
lenme Hakkının Korunmasına ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 
Sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasının ülkemiz için yararlı olacağı düşünül
müştür. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/404 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen "Kamu Hizmetlerinde örgütlenme Hak
kının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
25.6.1992 tarihli 9 uncu birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Mehmet Moğul-
tay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye işçi Sendikası Konfederasyonu, Türkiye 
işveren Sendikası Konfederasyonu temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

151 Sayılı Sözleşme; kamusal etkinliklerin çeşitlenip genişlemesi sonucunda, işveren ko
numundaki kamu yetkilileri ile kamu görevlisi örgütleri arasında sağlıklı bir çalışma düzeni 
kurma ihtiyacından doğmuştur, içerdiği konular itibariyle bu sözleşme, sendika özgürlüğü ve 
örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı ve örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına 
ilişkin 98 sayılı ILO Sözleşmelerinin tamamlayıcısı durumundadır. Bu münasebetle sözleşme
nin Onaylanması Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Küçükel Ali Uyar 

Elazığ Hatay 
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Kâtip 
Süleyman Hattnoğlu 

Artvin 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Üye 
Muzaffer Artkan 

Mardin 

Üye 
ibrahim Arısoy 

Niğde 

Üye 
A. Fevzi Inceöz 

Tokat 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 

Üye 
H. ibrahim Ozsoy 

Afyon 

Üye 
M. Kazım Dinç 

Kocaeli 

Üye 
Güler ileri 

Tokat 

Üye 
Cemal Alişan 

Samsun 

Üye 
Kemaleltin Göktaş 

Trabzon 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' ' • . 
Dışişleri Komisyonu ' ' 
Esas No. : 1/404 1.7.1992 
Karar No. : 46 

• • ' ' • • ' \ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belir
lenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 1.7.1992 Tarihli 11 inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. • 

Kamu görevlilerinin örgütlenme hakları've bunların örgütlerine sağlanacak kolaylıkları 
güvence altına almak amacını taşıyan Sözleşme Komisyonumuzca da uygun bulunarak Tasan 
aynen kabul edilmiştir. • 

Ayrıca Komisyonumuzca, İnsan Hakları konusunda önemli bir adım teşkil eden Anlaşma 
Tasarısının içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dinçer 

Ankara 

Kâtip 
Abduüatif Şener 

Sivas 

Üye 
Hüsamettin Oruç 

Bursa 
(Notum eklidir) 

Üye 
Arslan Adnan Türhoğlu 

Çorum 
Üye 

Halil Basol 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Kâmran inan 

Bitlis 
(Notum eklidir) 

Üye 
ismail Coşar 

Çankırı 

-, ' Üye 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Not : Bu tasarı hakkındaki nihai tutumumuz mahfuzdur. 

Hüsamettin Oruç Kâmran inan 
Bursa Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞİ METİN 
Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi 

Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -— Uluslararası Çalışma örgütünün 1978 yılında Cenevre'de toplanan 64 ün
cü Konferansında kabul edilen "Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İs
tihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
E. Faralyalt 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof T. Akyd 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Sağlık Bakanı V. 

K. Toptan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevlıcri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T Köse 
Kültür Bakanı 
D. F Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı Y. 
O., Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
N. Ayaz 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ KABUL ETtĞt METİN 

METİN 

Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Ko
runmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlen
mesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Ko
runmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlen
mesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.' 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE İSTİHDAM 
KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 151 SAYILI 

SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma örgütü Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya çağrılan 
ve 7 Haziran 1978 tarihinde toplanan Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansı 64 üncü 
oturumunda, 

1948 tarihli Sendika özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Hakkında Sözleşmenin, 
1949 tarihli örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Sözleşmenin ve 1971 tarihli İşçi Tem
silcileri Hakkında Tavsiyenin hükümlerini not ederek, 

1949 tarihli örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Sözleşmenin bazı kamu görev
lisi kategorilerini kapsamadığını ve 1971 tarihli İşçi Temsilcileri Hakkında Sözleşmenin ve Tav
siye kararının işletmedeki işçi temsilcilerine uygulandığını gözönüne alarak, 

Bir çok ülkede kamu hizmeti faaliyetlerinin kapsamının Önemli ölçüde genişlediğini ve kamu 
mercileriyle kamu görevlilerinin örgütleri arasında sağlam çalışma ilişkilerinin gerekliliğini not 
ederek, 

Üye devletlerin siyasî, sosyal ve ekonomik sistemlerinin büyük ölçüde çeşitliliğini ve uy
gulamadaki farklılıkları (örneğin, merkezî ve yerel makamlarından herbirinin karşılıklı görev
leri, federal, eyalet ve taşra makamlarının görevleri, Devlet işletmelerinin ve özerk veya yarı 
özerk çeşitli tipte kamu kuruluşlarının görevleri ve çalışma ilişkilerinin mahiyeti ile ilgili ola
rak) gözönünde tutarak, 

Uluslararası bir belgenin uygulama alanının belirlenmesinde ve bu belgeyle ilgili tanımla
rın kabulünde, birçok ülkede kamu sektöründeki çalışmayla özel sektördeki çalışma arasında 
mevcut farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan özel sorunları, 1949 tarihli örgütlenme Hakkı ve 
Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Sözleşmenin ilgili hükümlerinin kamu görevlilerine uygulan
ması konusunda ortaya çıkan yorum güçlüklerini ve Uluslararası Çalışma örgütünün kontrol 
organlarının bazı hükümetlerin bu hükümleri kamu görevlilerinin büyük bir kısmını bu söz
leşmenin uygulama alanının dışında bırakacak biçimde uyguladıklarını birçok defa müşahade 
etmiş olduklarını gözönüne alarak, 

Oturum gündeminin 5 inci maddesini oluşturan "Kamu Hizmetinde örgütlenme Özgür
lüğüne ve Kamu Kesiminde İstihdam Koşullarını Belirleme Usulüne İlişkin" çeşitli bazı öneri
lerin kabulüne karar verdikten sonra, 

Bu önerilerin uluslararası bir sözleşme biçimini almasına karar vererek, 
1978 tarihli "Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Sözleşmesi" adını alan aşağıdaki sözleş

meyi bugün, 27 Haziran 1978 tarihinde kabul etmiştir : 

BÖLÜM 1 
UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR 

1. Bu Sözleşme, diğer uluslararası çalışma sözleşmelerinde bu kesime uygulanabilecek 
daha elverişli hükümler bulunmadığı durumlarda kamu makamlarınca çalıştırılan herkese uy
gulanır. 
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2. Bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin, görevleri izlenecek politikaları belirleme ve 
yönetim işlevleri kabul edilen üst düzey görevlilere veya çok gizli nitelikte görevler ifa edenlere 
hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla belirlenecektir. 

3. Bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polise ne ölçüde uygula
nacağı ulusal yasalarla belirlenecektir. 

Madde 2 

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından "Kamu Görevlisi" deyimi iş bu Sözleşmenin 
1 inci maddesi uyarınca Sözleşmenin kapsamına giren herhangi bir kimse anlamına gelir. 

Madde 3 

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından "Kamu Görevlileri Örgütü" deyimi oluşumu 
ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi 
bir örgüt anlamına gelir. 

BÖLÜM II. 

ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI 

Madde 4 

1. Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getire
cek hertürlü ayırımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. 

2. Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulana
caktır : 

a) Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya 
üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak, 

b) Bir kamu görevlisini bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün nor-
' mal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek. 

Madde 5 

1. Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. 

2. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının 
hertürlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. 

3. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu 
geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak 
amacıyla malî veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından mü
dahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir. 

BÖLÜM III. 

, KAMU GÖREVLİLERİ ÖRGÜTLERİNE SAĞLANACAK KOLAYLIKLAR 

Madde 6 

1. Kamu görevlilerinin tanınan örgütlerinin temsilcilerine, çalışma saatleri içinde veya dı
şında görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmelerine olanak verecek şekilde kolay
lıklar sağlanacaktır. 

2. Bu tür kolaylıkların sağlanması idarenin veya hizmetin etkin işleyişini engellemeyecektir. 
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3.. Bu kolaylıkların niteliği ve kapsamı, bu Sözleşmenin 7 nci maddesinde belirtilen yön
temlere göre veya diğer uygun yöntemlerle belirlenecektir. 

BÖLÜM IV. 
ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ 

Madde 7 " 
Kamu görevlileri örgütleri ve kamu makamları arasında çalışma koşullarının görüşülme

sine olanak veren yöntemlerin ve kamu görevlileri temsilcilerinin anılan koşulların belirlenme
sine katılmalarını sağlayan başka hertürlü yöntemin en geniş biçimde geliştirilmesi ve kullanıl
masını teşvik için gerektiğinde ulusal koşullara uygun önlemler alınacaktır. 

BÖLÜM V. 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 8 
Çalışma koşullarının belirlenmesiyle ilgili olarak ortaya, çıkan uyuşmazlıkların çözümü ulu

sal koşullara uygun olarak taraflar arasında görüşme yoluyla veya ilgili tarafların güvenini sağ
layacak şekilde kurulan arabuluculuk, uzlaştırma veya tahkim gibi bağımsız ve tarafsız meka
nizmalardan yararlanılarak araştırılacaktır. 

BÖLÜM VI. 
KİŞİSEL VE SİYASÎ HAKLAR 

Madde 9 
Kamu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca görevlerinin niteliğinden ve statülerinden 

kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme özgürlüğünün normal olarak uygu
lanması için gerekli kişisel ve siyasî haklardan yararlanacaklardır. 

BÖLÜM VII. / 
SON HÜKÜMLER 

Madde 10 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön

derilir ve onun tarafından kaydedilir. -

Madde 11 
1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Ulus

lararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlar. 
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten 

12 ay sonra yürürlüğe girer. 
3. Daha sonra bu Sözleşme, onayan her üye için onama belgesininin kaydedildiği tarih

ten 12 ay sonra yürürlüğe girer. 
.» Madde 12 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıllık bir 
süre sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdürün 
kaydedeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden bir yıl sonra geçerli olur. 
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2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da bundan Önceki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl süresince ve bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanmayan 
her üye yeniden 10 yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her 10 
yıllık sürenin bitiminde bu maddenin içerdiği koşullarla feshedebilir. 

Madde 13 
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü örgüt üyeleri tarafından kendisine bildi

rilen bütün onama ve fesihlerin kaydedilmesinden Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üye
lerini haberdar eder. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildi
ğini Örgüt üyelerirıe duyururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üye
lerinin dikkatini çeker. 

Madde 14 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş ol

duğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci 
maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 15 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin uy

gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 16 
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 

etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksine öngörmediği takdirde : , 
a) Değiştirici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu, yukarıdaki 16 ncı 

madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Değiştirici yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Sözleşme artık üye
lerin onamasına açık bulunmaz. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için her
halde şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam eder. , 

Madde 17 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

:«cn>: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
31 İNCİ BİRLEŞİM 25 . 11 . 1992 Çarşamba Saat : 14.30 

i' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının Madencilik Fonu Kredi Yö
netmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Ana
yasanın. 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/12) (Görüşme günü : 1.12.1992 Salı) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞft/JELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) . • ' , 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102ye 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6; — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüöğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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11. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl-

. masına ilişkin önergesi (10/25) 
15. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 

yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

16. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey-. 
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. —- Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. __ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek* yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103, üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

26. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
İnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların £kono-
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

— B • . ' • . • • ' . . • " • — - — 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ye gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43. •— Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

44. _ tstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
* .47,,— Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı

zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

48. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
mimde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) - • 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 
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53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

54..— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
ti. Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) — : : _ _•_ 
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63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
. ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

•H 
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,1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir 
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

*6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadı Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

. *7. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
.öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

11. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve ta
pu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*12. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/132) 

*13. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

14. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Botvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*16. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin -'Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*23. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

*24. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

25. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

26. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

*27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*28. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

*29. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tü
tün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

30. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*32. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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*33. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden 
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/185) 

34. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

35. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir tli veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/189) . ' • ' . ' • • 

*37. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

38. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

40. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

41. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

43. — Kayseri Milletvekili MustafaDağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) < 

44. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

45. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) ^ 

46. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

*47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

_ _ _ _ _ , _ _ _ 0 _ _ 
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49..— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden_Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

51. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

54. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakln'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

* *55. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

56. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

58. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

59. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

6i. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve 
meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

62. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

63. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin;, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) • 

64. —• Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 
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65. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

66. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

67. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*68.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

69. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

70. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

71. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

72. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

73; — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

74. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hasırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma .Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

75. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

76. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/242) 

77. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

78. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

79. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devfet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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80. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

81. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

.82. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

84. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

86. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

87. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

89. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/257) 

90. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

91. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

92. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet.eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indi
riminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/262) 

95. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

"ÎTİ — ~~——. • . : 
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96. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

97. — Aydın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

99. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı 
kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

İ00. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

101. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

103. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

104. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

105. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

106. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

107. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili' iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

108. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

109..— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve'kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

110. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 
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111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-. 
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

112. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

113. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

114. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

118. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'lerin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

120. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

121. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

122. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişlcin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

123. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

124. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet. Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

126. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

— — 1 6 — — • — • , ' , ' : • - — 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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127. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

128. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

129. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

132. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/305) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

17 
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141. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

142. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

143. — Samslın Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam kaT 

rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
144. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 

çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

145. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

146. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

147. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

148. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

149. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

150. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

151.'— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

153. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

154. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) . 

155. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

156.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

. 157. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 
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158. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesinedevredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

160. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

161. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

162. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

163. ••— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

164. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

165. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özşoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

166. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

167. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

168. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

169. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

170. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

171. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

172. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
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175. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) , 

178. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

180. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

181. —- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

182. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

184. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

185. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

186. —İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) . ' . - . • 

187. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

189. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

. 190. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

191. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) . 
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192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

193. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) . - . . 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

198. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

199. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

200. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

203. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

204. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

205. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

206. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 
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207. —Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

208. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

209.—Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

210. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

211.— tçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

212. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

213. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

214. —- Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

215. —Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

216. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

217. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

218. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

219. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

220. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in; İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

221. —• Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

222. — tstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

223. — tstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par-, 
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

224. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

225. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

| 2 2 | ' — — — — • : 
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226. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

228. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

229. —İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402). 

230. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

231. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

232. —Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

233. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

234. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

235. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

236. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

238. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

239. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

240. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

244. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 
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245. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasmdan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin ' 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

246. —•• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) v 

247. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

248. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

249. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

• 250. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMAT.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

252. — Nevşehir Milletvekili MehmeLElkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

253. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

254. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

255. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

257. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

258. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

259. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

260. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

261. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
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262. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

263. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

264. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

265. — Bayburt Milletvekili Bahatün'EIçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

266. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

268. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

270. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

271. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

272. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 
» 273. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin

de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru^öner-
gesi (6/443) 

274. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

276. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

277. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

278. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

279. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 
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280. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

281. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jacksori'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü.soru önergesi (6/451) 

282. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

283. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

284. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

285. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

286. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

287. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

288. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

289. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

290. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

291. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
•"• .' 292. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş

kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 
293; — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il

ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
294. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle

rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 
296. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya

pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 
297. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa

vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 
298. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-

ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 
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299. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

300. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

301. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

302. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

304. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

305. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

306. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

307. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

308. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

309. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

310. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

311. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

312.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

313. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

314. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

315. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

316. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

317. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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318. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

319. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi îpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

320.— Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

321. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

322. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

323. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

325. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

326. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

327. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

328. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

329. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

330. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

331. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

332. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

333. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

334. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği İddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

335. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elci'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 
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336. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

337. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı İddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/510) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

343. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

344. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

345. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

346. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

350. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'riun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

352. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) -

353. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstü'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

354. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

Lül 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayın Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,. 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. —- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. _ ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve-Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi': 9.11.1992) 

X 9. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 10. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı, ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

30 
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X 11. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı": 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 13. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 14. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 15.— Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

16. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasar
ruflar Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları raporu 
(1/414) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

17. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı : 
203) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) _ 

X 18. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

19. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

20. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

21. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 
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22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S, Sayısı :17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürjcan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı r 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

25. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

26. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

27. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihi : 2.7.1992) 

28. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı,ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14,5.1992) 

29. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bjr Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 
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30. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 31. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

34. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

35. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 38. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

39. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

40. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

— : ; 33 

31 İNCİ BİRLEŞİM 
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41. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

42. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

43. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

44. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

45. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

46. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı,: 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

47. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 48. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 

' raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
51. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 

Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı ': 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 54. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

55. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 57. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

59. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

60. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve AdaletKomisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında.Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahhıan Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka- . 
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

71. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

73. _ Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 

İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

76. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık; tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti HükümetLAra-
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S.. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) • - • ' 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları rapor!arr(İ/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 84. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

: . — _ _ _ — r a . _ 
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86. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 87. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9,1992) 

88. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

89. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 90. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 91. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 92. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve: Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

' 95. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5,10.1992) 

96. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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98. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

99. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

100. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

102. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

103. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi :'23.10.1992) 

104. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

105. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

106. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

108. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

109. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

110. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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111.— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Dazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

112. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun tzmir tünde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

113. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

114. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 115. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

116. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

117. — Şırnak Milletvekili.Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

(X) Açık pylamaya tabi işleri gösterir. 
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