
  

  
 

 

 

 

 

 

38 inci maddede birbiriyle ilgili olmayan çok sayıda hüküm yer almaktadır. Sağlık 

Bakanlığı personeline döner sermayeden yapılacak ödemelerden, bu ödemelere Gelir 

Vergisi istisnası tanınmasından, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

uygulanmamasına, belediyelerin kamu kurumlarına satacakları suyun tarife bedeline 

kadar birçok konuda çok çeşitli hüküm vardır. 

  

Ben bunlardan özelleştirme kapsamında olan kuruluşlarda, özürlü, eski hükümlü 

ve terör mağduru işçinin çalıştırılamayacağına yönelik olan hükümü son derece 

önemsiyorum. Benzer bir hüküm, 2004 Yılı Bütçe Yasasında da vardır. 2004 Yılı Bütçe 

Yasasının 49 uncu maddesinin (t) fıkrasında, sadece özelleştirme kapsamında olan 

kurumlar, kuruluşlar yönünden değil, tüm kamu kurumları için, İş Yasasının, belli bir 

oranda terör mağduru işçi veya özürlü veya eski hükümlü çalıştırılması zorunluluğu 

getiren hükmün uygulanmaması halinde o işyerlerine uygulanacak cezayı düzenleyen 

hükmü uygulanmamaktadır. 2004 Yılı Bütçe Yasasında, bunun, 30 Haziran 2004 tarihine 

kadar uygulanmaması öngörülmüştü. Plan ve Bütçe Komisyonunda o maddenin 

görüşülmesi sırasında –madde, esasen takvim yılının tamamında bu maddenin 

uygulanmamasına yönelikti- bizim ısrarlı çabalarımız ve daha sonra, Genel Kurulda bunu 

gündeme getirmemiz ve iktidar partisi milletvekillerinin de buna katılması sonucu bir parça 

bir iyileştirme yapılmış, altı aylık bir dönem için, en azından o maddenin uygulanması, 

yani, İş Kanunun o maddesinin altı ay süreyle uygulanmaması, sonraki altı ayda da 

uygulanması yönünde bir düzenleme yapıldı.  

 

2005 Bütçe Yasa Tasarısında yer alan bu hükmün Plan ve Bütçe Komisyonunda 

görüşmelerinde Tasarıdan çıkarılması gerektiğini ifade ettik. Bu hükme itirazımızın birinci 

nedeni Anayasaya aykırılığı; ama bundan daha önemli neden ülkemizde sayıları 

neredeyse 8,5 milyona ulaşan özürlü vatandaşımızın, terör mağduru vatandaşımızın ve 

eski hükümlü vatandaşımızın özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara alınmamasını. Bu 

son derece yanlış; ama bu görüşümüzü maalesef komisyonda, hükümete kabul ettirme 

olanağını bulamadık ve hüküm böylece Genel Kurulda sizlerin huzuruna geldi. Bu 

hükmün sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır hiçbir yanı yoktur, İş Kanununun bu maddesinin 

en az 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerleri için, işçi sayısının yüzde 6’sı 

oranında özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi çalıştırması yönündeki hükmün 
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kesinlikle uygulanması gerekir. Bu konuda bizim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 

hazırlayıp vermiş olduğumuz bir önerge de vardır, bunu sizlerin dikkatlerine sunuyorum. 

 

 

 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 38. maddesinde yer alan ve 

özelleĢtirme kapsamına veya programına alınan kuruluĢlarda özürlü, eski hükümlü 

ve terör mağdurlarının çalıĢtırılma zorunluluğunun yerine getirilmeyeceğini 

düzenleyen fıkranın Tasarı metninden çıkarılması  yönünde Cumhuriyet Halk Partili 

milletvekilleri ile Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri tarafından verilen iki ayrı 

önerge oylamada kabul edilmiĢ, fıkra Tasarı metninden çıkarılmıĢtır. 

 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


