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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak altı oturum yaptı. 
Orman Bakanı Ersin Taranoğlıfnun, Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin bir önceki birle

şimde yaptığı "55 inci Hükümet döneminde yapılan memur atamalarına" ilişkin gündemdışı konuş
masının Bakanlığını ilgilendiren kısımlarına cevap verme isteğinin, gündemdışı konuşma, aynı bir
leşimde Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından Hükümet adına cevaplandırılmış bulunduğun
dan, İçtüzük hükümleri gereğince Başkanlıkça yerine getirilemeyeceği açıklandı ve gündemdışı 
konuşmayla ilgjli Başkanlığa göndermiş olduğu cevabî yazı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel. Milletvekili Abdulbaki Gökçel'in, İçel İlinde verimli tarım alanlarına yakın yerlerde işlet
meye açılmasına izin verilen taşocaklarının, çevrelerinde meydana getirdiği zararlara ilişkin gün
demdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, 

Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya İli, Ereğli İlçesi Akgöl mevkiinde koruma altında 
bulunan kuş cennetinin kirlenmesine ilişkin gündemdışı konuşmasına Çevre Bakanı İmren Aykut, 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi Haftası münasebetiyle yaptığı gündemdışı ko-
nuşmaya,.Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, 

Cevap verdiler. 
Münaco'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 
Mısır ve Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Devlet Bakanı Şükrü Sina 

Gürel'in, 
Suriye'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'a, Devlet Bakanı Rüş

tü Kâzım Yücelen'in, 
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, (6/840) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği^ bildirildi. 
Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde 

mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı ve Eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/16) okundu; Anayasanın 100 üncü maddesine göre en geç bir ay içerisinde olmak üze
re Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurula sunulacağı açıklandı. 

Kadının statüsünün araştırılarak, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleş
mesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan (10/219) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca aday gösterilen 
milletvekilleri seçildiler. 

Başbakanlıkça, Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin, başkan, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda 
bulunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

2 nci sırasında bulunan 232 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci görüşmeleri, Komisyon yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
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3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe Komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifi

nin görüşmeleri de, Komisyon raporu gelmediğinden, 

Ertelendi; 

4 üncü sırasında bulunan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının (1/702, 2/224, 
2/929, 2/1000, 2/1023, 2/1024) (S. Sayısı: 553) görüşmelerine devam edilerek, 15 inci maddesine 
kadar kabul edildi, 16 ncı maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Alınan karar gereğince, 26 Mart 1998 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 
23.36'da son verildi. 

Uluç Giirkan 
Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Hüseyin Yıldız Ali Günaydın 
Hatay Mardin Konya 

KâtipÜye Kâtip Üye Kâtip Üye 

0 _ 
No: 108 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
26 . 3 .1998 PERŞEMBE 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığına alman personele ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1998) 

2. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, irtica nedeniyle hakkında soruşturma açılan vali 
ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.3.1998) 

3. - Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, Kütahya-Kureyşler Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm Havza Kaplıcalarına ilişkin Devlet Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/4676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.1998) 
2. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, R.T.Ü.K. tarafından Didim ve Kanlıca'da villa ve da

ireler satın alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4677) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.3.1998) 

3. - İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar'ın, bir şahsın kırmızı bültenle aranmak üzere Interpol'e 
yapılan başvuruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4678) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.3.1998) 

4. - Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırh'nın, sekiz yıllık temel eğitim okul inşaatları için açı
lacak ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4679) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.31998) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizmasının sorunlarının 

araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.1998) 

© 

- 5 -



T.B.M.M. fi: 72 26 /3 .1998 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.00 
26 Mart 1998 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvckili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

— m -—-— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, çoğunluk var mı?.. Nasıl başlıyorsunuz?! 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 
OYA ARASLI (İçel) — Gece saat 24.00'e kadar çalışan arkadaşlar nerede? Buna "çoğunluk 

var" mı diyorsunuz; tereddütünüz yok mu?! 
ÖNDER SAV (Ankara) - Nasıl başlıyorsunuz? Başlanacak çoğunluk var mı? Ayıp!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 

Eğer yoklama talebiniz varsa, şu durumda yaparım; ama, çok açık deklare edilmiş, sizle de 
özel olarak defalarca ve dün ayrıca gruplarla konuşulmuş bir şey ki, Başkanlık, eğer grupların ira
desinin yoklama yapılmaması yönünde olduğu biçiminde bir kanaat oluşursa, yoklamayı yapmıyor. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Yoklamayı ne zaman talep edeceğiz; hemen açtınız "başlıyoruz" 
dediniz. 

BAŞKAN - Sayın Önder Sav, benim uygulamalarımı çok iyi biliyorsunuz. Eğer, iktidar par
tileri ya da muhalefet partileri veya tek başına anamuhalefet partisi temsil edilmiyorsa, ben hemen 
yoklaniaya başlıyorum; ama, siz, gelip, burada, bu uygulama çerçevesinde âdeta beni yanıltmak 
kastıyla gibi, iki grup başkanvekiliyle hazır bulunursanız, bu konuda, ben, çok iyiniyet aramam. 

Bakınız, ayrıca, şu İçtüzüğü ve uygulamaları kendimize yontmaktan vazgeçelim. Eğer yokla
ma konusunda bir tereddütünüz varsa, yine dünkü gibi bir hadise yaşandığında usul tartışması da 
açabiliriz; ama, size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu olay, bugün yaratılmış bir şey değil; tered-
düte mahal vermeyecek çoğunluk var ise yoklamanın yapılmaması, ta 1978 yılından geliyor." 

Efendim, siz biliyorsunuz, ben bugüne kadar... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, sözümü bitireyim, niye açtığımı söyleyeceğim. 

'• "Sayın Memduh Ekşi, ayağa kalkılması suretiyle yoklama istendiğinde, eski uygulamaları da 
kastederek, kendisinin hiçbir kanaat değişikliğine uğramadığını ifade ediyor ve 10 kişi olarak aya
ğa kalkmışlar ise de "bunu bir hakkın suiistimali gördüğüm için, yoklama yapmıyorum" demiş. Tu
tanaktan okuyorum: "(CHP sıralarından 'Bravo' sesleri alkışlar)" 

Lütfen, kendi konumumuza göre İçtüzüğü değiştirmeyelim efendim; İçtüzüğü kendi konumu
muza göre uygulamak yönünde baskı yapmayalım. 

Bu dönem: 15.1.1997 
"Başkan - Maddenin oylanmasından önce bir yoklama isteği var; ama, arkadaşlar, şu anda sa

londa 300 milletvekili var. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)" Ve Başkan, yoklamayı yapmıyor. 
Yani, o gün işimize öyle geliyor. 

. - 6 - . 
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Bir başka oylama: 28.5.1997 

"Başkan - Teklifin maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, bu işlemden 
önce, toplantı yetersayısının olmadığı gerekçesiyle yoklama isteyen bir önerge Başkanlığa gelmiş 
bulunmaktadır. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "çoğunluk var" sesleri)" 

CHP Grup Başkanvekili yoklama yapılmasına itiraz ediyor; bir sayın milletvekili... 

ÖNDER SAV (Ankara) - Yalnız, yanlış zamanda yanlış şeyi söylüyorsunuz. 
BAŞKAN - Hayır efendim. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Daha başlamadınız bile... 
BAŞKAN - "Sayın Başkan, bundan önceki Meclis Başkanvekillerinin uygulamalarında, eğer 

toplantı yetersayısının olduğu konusunda Sayın Başkanvekilinin bir kanaati oluşmuşsa yoklama 
yapılmıyordu. Eğer, şimdi siz yoklama yaparsanız, bir hakkın suiistimali olur; salonda yetersayının 
olduğu çok açık şekilde görülüyor. O nedenle, bu konuda takdir hakkınızı kullanmanız gerekir; 
yoksa, bir hakkın suiistimali olur." 

Ben, bunu, sadece, olayları kendimize göre yontmayalım, burada bir kuralı düzenli uygulaya
lım diye söylüyorum. 

Sayın Güven, çok iyi biliniyor ki -Fazilet Partisi Grubundaki arkadaşlarım da bilirler, dün de 
kendileriyle konuştum- benim Meclisi yoklamasız açmamam için, iktidar partileri, anamuhalcfet 
partisi ya da muhalefet partileri salonda, kürsüde yetkili biriyle temsil edilmesinler... Dün, o gerek
çeyle boş bırakıldı, yoklamayı yaptım; ama, bugün, bütün başkanvekillerini ve yetkilileri burada 
görünce, açabileceğim izlenimine kapıldım. Şu an, toplantı yetersayısı gözle görülmediği için, yok
lama talebiniz varsa, yaparım efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) - Var efendim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Yapılsın. 
BAŞKAN - Yaparım; bu konuda bir tereddüt yok; ama, bu konuyu... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 20 kişi çıksınlar... 

- BAŞKAN - Hayır, şu an 20 kişi olayı değil. Ben şunu kabul ederim Sayın Güney: Arkadaşla
rımı burada var gördüğüm için, yoklama taleplerinin olmadığı, Meclisin açılması yönünde irade 
koyduklarını düşündüm. Ha, yanlışmış, onu koymuyorlarmiş. Oysa, kendileri çok iyi biliyorlar ki, 
ben, bu konuda bu uygulamayı iki senedir sürdürüyorum. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapıyoruz... 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan.;. 
BAŞKAN - Yoklamaya başladık efendim. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Başkanım, bu kavgayı bırakalım. 
BAŞKAN-Evet. 

111. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekillerinin, yoklama sırasında salonda bulunduklarını yüksek sesle 

belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN -Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

- 7 -
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMD1ŞI KONUŞMALAR ~ 
/. - Hatay Milletvekili Atilâ Sav'in, Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle gündemdışı konuş

ması ve Kültür Bakanı M İstemihan Talay'in cevabı 
BAŞKAN - Dünya Tiyatrolar Günü, yarın, 27 Mart günü kutlanacak; ancak, yarın çalışmaya

cağımız için, bugünden, Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle Hatay Milletvekili Sayın Atilâ Sav 
gündemdışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Sav. 
ATİLÂ SAV (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. . 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; yarın akşam bütün tiyatrolar perdelerini açarken, 
sanatlarına adanan bir günü kutlayacaklardır. 

Tiyatro, bütün yurttaşları yarın akşam bir tiyatro salonunda sanatla buluşmaya çağırıyor. Mil
letin sayın vekillerini de aralarında görmekten mutlu olacakları kuşkusuzdur. Tiyatro, seyircisiz ol
maz, seyirciyle bütünleşir ve paylaşılır. Bu nedenle, tiyatro, toplumla yaratılır ve var olur. 

Sanat, bir ülkenin kendini tanıması ve dile getirmesidir. Halkımız, tarih boyunca sanatla yaşa
mış ve sanatla bütünleşmiştir. Cumhuriyetimizin hedefi, kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyi üstü
ne çıkarmak olmuştur. Cumhuriyet, bu amaçla, kültür alanında önemli gelişmelere yol açıp, öncü
lük etti; tiyatro da öyle. 

Daha önce bir kentimize özgü olan sürekli tiyatro etkinliği, yaygınlaştı ve yurda yayıldı. Ya
rın gece 17-18 merkezde 70'i aşkın tiyatro topluluğu, 25 bin seyirciyle buluşacak ve sanatı payla
şacaklar. Ne var ki, bunu yeterli sayamayız. Her kentimizde tiyatroyu bekleyen milyonlar var. Ana
dolu, bir gecede, bir anfide 15-20 bin seyirciyle kucaklaşan tiyatroları barındırıyor. Efes, Aspen-
dos, Bergama, bunun tanıklarıdır. 

Anayasamızın 64 üncü maddesi, sanatı ve sanatçıyı korumayı devletin görevi sayıyor: "Dev
let, sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin 
yayılması için gerekli önlemleri alır" diyor. Yine, Anayasamızın 27 nci maddesi, her yurttaşa, sa
natı öğrenme ve tanıma hakkını veriyor. 65 milyona, her gün tiyatro izleme olanağı sağlamaktır he- , 
defimiz. Kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyine, ancak bu yolla ulaştırabiliriz. 

Bu noktada, bir üzüntümü belirtmek istiyorum: 2000'e iki kala, hâlâ tiyatro yasaklayan yöne
ticilerimiz var, hem de yetkileri olmadığı halde. Kahramanmaraş ve Kırşehir Valileri, bu hafta içe
risinde, Ankara Ekin Tiyatrosunun bir oyununu yasaklamış bulunuyor. Oyun, Dario Fo'nun bir 
oyunu. Aynı oyun, yıllarca önce, yurdumuzda birçok kez oynandı; bu yıl da, devletin ödenekli ti-
yatrosunca oynanmaktadır. Dario Fo kim mi; 1997 Nobel Ödülü kendisine sunulmuş olan, düşün
ce ve sanat adamı; çağdaş İtalyan tiyatrosunun en önemli düşünür ve sanatçılarından biri. Üstelik, 
bu tiyatro, Kültür Bakanlığımızca da destekleniyor ve ödenek yardımı alıyor. Acaba, Sayın Kültür 
Bakanından, Bakanlar Kurulunda yanında oturan İçişleri Bakanına anımsatarak, tiyatro yasaklan
maz dese, çok şey istemiş mi olurum! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Ata
türk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum: "Bir milleti yaşatmak için, birtakım temeller gereklidir. Bi
lirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerinden birisi de sanattır. Güzel sanatlarda başarı, bütün devrim
lerin başarıldığının kesin kanıtıdır. Bunda başarıya ulaşamayan milletlere ise, ne yazık!.. Onlar, bü
tün başarılarına rağmen, uygarlık alanında, yüksek uygarlık sıfatıyla tanınmaktan yoksun kalmak
tadırlar." 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm sanatçıları, tüm aydınlan ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisini saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sav. 

Gündemdışı konuşma üzerinde, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay; buyurun. (DSP sırala
rından alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öncelikle, Dünya Tiyatro Gününü gündeme getirdiği için, sanatla ve tiyatroyla ilgili görüşlerini 
sunduğu için, Hatay Milletvekili Sayın Atilâ Sav'a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75 inci yılını kutlama etkinlikleri içerisine dahil ettiğimiz bu 
yılki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bu yıl, daha yoğun etkinlikler içerisinde kutlanacak ve daha an
lamlı bir şekilde, tüm vatandaşlarımıza açılacaktır. 

1978 yılında, tiyatro ve sinema aydınımız değerli Muhsin ErtuğruFun kaleme aldığı 27 Mart 
Bildirisiyle kutlanmaya başlanan Tiyatro Günü, büyük ustanın çabalarına layık bir biçimde, gide
rek daha büyük bir şölene dönüşerek, haftalar içerisinde kutlanmaya başlamıştır. 

Tiyatro için söylenecek çok söz var; ama, hepimiz biliyoruz ki, tiyatro, bilinen insanlık tari
hiyle aynı yaşı paylaşan bir sanattır ve tiyatronun öğesi insandır. Sanat, insana insan diyebilmemi
zin, insanı insan olarak tanımlayabilmemizin ilk göstergesidir; sanat, düşünebilmenin, yaratabilme
nin, dolayısıyla, geleceği yaratabilmenin ve yeniden kurabilmenin de temelidir. Tüm sanatlar için
de tiyatro, malzemesini yaşamdan ve insandan aldığı için, kendimizi, çevremizi ve dünyayı daha 
iyi algılamamızı ve değerlendirmemizi sağlaması açısından da, sanatlar içinde çok üstün bir yere 
sahiptir. 

Kültür alanında, hem ulusallaşarak kendi tarihî geçmişimizden beslenmek hem de çağdaşlaşa-
rak dünyaya açılmak ve seslenebilmek tek koşuldur. Sanat alanında yapılacak atılımlar, kültür kal
kınmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Güzel sanatlardaki yeni atılımlar, cumhuriyet Türkiyesinin ba
şarısının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının önemli bir parçası olacaktır. 

Devlet tiyatroları, şu anda, Türkiye'nin 12 ilinde, 28 sahnesiyle, yerli ve yabancı eserlerden 
oluşan, yılda 100'iin üzerinde oyunuyla, kültür ve sanat yaşamımızın en önemli yapı taşlarından bi
ri olmaktadır. Ülkemize kazandırdığı sanatçıların yanı sıra, Türk tiyatro eserlerinin yazılmasına, 
yabancı tiyatro eserlerinin Türkçeye kazandırılmasına da öncülük etmektedir. 

Kültür Bakanlığı olarak, devlet tiyatrolarının yanı sıra, özel tiyatroların desteklenmesine de 
çok büyük bir özen gösterdik ve 1997 yılında sadece 61 milyar lira olarak görülen bu ödenek, Ma
liye Bakanlığımızın katkısıyla 2 misline çıkarılarak, geçen yıl, tiyatro sezonu başlamadan önce, 
hızlı bir şekilde, özel tiyatrolara dağıtılabildi. 1997 yılı içinde, bir özel tiyatro olarak da Sadri Alı
şık Tiyatrosunun açılması gerçekleştirildi. 

Bu arada, Sayın Sav'ın da belirttiği gibi, tiyatro sanatına gerçekten çok büyük bir özlem du
yan vatandaşlarımıza ulaşabilmek için, Konya, Erzurum, Sivas ve Van İllerimizde yerleşik tiyatro
lar açtık. Aynı zamanda, bu tiyatrolardan Sivas ve Van'dakiler, üniversite içinde de birer tiyatro 
oluşumunu gerçekleştirdiler. Böylece, kısa bir zamanda, 7 yeni tiyatronun açılması gerçekleştiril
miş oldu. Tabiî ki, geleneksel tiyatromuz da çok büyük önem taşıdığı için, ilk defa olarak bu yıl, 
devlet tiyatrolarımızın bünyesinde mim ve Karagöz tiyatroları oluşturuldu; bunların kursları açıldı; 
şimdi, yeni ve genç sanatçıların yetiştirilmesi süreci devam ediyor. 

27 Martla birlikte, tüm Türkiye'den gelen 15 tiyatro eserimiz, Ankara'da 55 bin çocuğumuza 
ulaşacak şekilde sahnelenecek. Ankara Valiliğiyle yaptığımız işbirliği sonucunda, özellikle, tiyat
roya gitme imkânı olmayan veya daha önce bu tip imkânlardan yararlanmamış olan çocuklarımıza 
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öncelik verecek bir program içerisinde bu oyunların çocuklarımıza gösterilmesi gerçekleştirilecek
tir ve hedeflenen kitle 55 bindir. 

Bu çerçevede, devlet tiyatrolarımızın dışa açılması konusunda da önemli gelişmeler olmuş ve 
1997'nin son aylarında Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devlet ti
yatrolarımızın sergilediği oyunlar gösterime girmiştir. Aynı şekilde, Bulgaristan'dan ve Yunanis
tan'dan da tiyatro grupları Türkiye'ye davet edilmiş ve seyircilerimizle bunların karşılaşması sağ
lanmıştır. 

15 Mayıs ilâ 15 Haziran arasında, tüm tiyatro gruplarımız, 80 ilimizde, 58 ilçede ve 20 köyde, 
şimdiden düzenlenen programlarla, vatandaşlarımıza oyunlarını sergileyecektir. 

Denilebilir ki, 1997'nin sonundan başlayarak, 1998 yılı da dahil olmak üzere, ülkemizde, ti
yatro alanında çok hızlı ve olumlu gelişmeler gerçekleştirilmiştir ve bunlar sürdürülecektir. Özel
likle, özel tiyatroların desteklenmesi ve bunların devlet imkânlarından zamanında yararlanarak 
oyunlarını sahneleyebilmiş olmaları da, tiyatroya olan ilgiyi artıracak bir unsur olarak görülmeli
dir. 

Bu çerçevede, benim de Sayın Sav'a katıldığım şekilde, çok sık olmamakla beraber, zaman za
man, tiyatro oyunlarının yasaklanması gibi, bize göre olumlu olmayan, bir anlamda da çağdışı ba
zı uygulamalar ortaya çıkmaktadır; ama, gerekli müdahalelerle bu eksiklikler giderilmektedir; fa
kat, tabiî ki, 20 nci Asrın son yıllarına gelmiş bir Türkiye Cumhuriyetinde bu tip uygulamaları hoş 
görmek mümkün değildir. 

_ Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Talay. 
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Karakoyunlu, buyurun. 
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkan, yerimden kısa bir konuşma yapma

ma müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Konuşma değil; ama, bir vurgulama olabilir efendim. 

YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - İçtüzükteki ifadeyi kullanmak istedim efendim. 

Sayın Başkanım, Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Hatay Milletvekilimiz Sayın Atilâ 
Sav'a gündemdışı konuşma lütfettiğiniz için teşekkürlerimi arz edeceğim. 

Ama, Sayın Bakanımız cevabî konuşmayı yapmak yerine, içeriği fevkalade zengin bu konuş
mayı, takdim konuşması şeklinde yapmış olsaydı, bütün gruplara konuşma hakkı doğacaktı. Böy
lelikle, çeşitli vesilelerle yoklama istemenin zaman israfını ittihaz etmiş gündem maddesi haline 
getirdiğimiz yerde, önemli bir günde konuşma yapma fırsatı bulabilirdik. Umarım, bundan sonra, 
kültür bakanları, böyle önemli günlerde ilk konuşmayı yapar ve diğer gruplar da konuşma fırsatı 
bulur. , 

Bu pek kısa konuşmama müsaade ettiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karakoyunlu. - , " 
Çok haklısınız; yalnız, belki Sayın Bakan bakımından, 27 Mart programında Meclisin çalış

maması etkili olmuştur; ama, Atatürk'ün bir ülkenin kültür seviyesinin aynası olarak nitelediği ti
yatroya gönül veren ve sizin dediğiniz uygulamayı Kültür Bakanı olarak bu kürsüde bütün grupla
ra konuşma hakkı doğurarak sağlayıp, böyle bir uygulamayı başlatan Sayın Agâh Oktay Giiner iz
leyici olarak kaldı; yine burada izliyor. 
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Bu arada, Sayın Atilâ Sav'ın vurguladığı, şu an, Dünya Tiyatrolar Gününde maalesef yaşadı

ğımız, devlet tiyatrolarında oynanan bir oyunun -bazı illerimizde- başka illerde oynanırken, Nev
şehir'de başka, Kırşehir'de başka, Balıkesir'de başka, Kahramanmaraş'ta başka uygulamalarla kar
şılaşıldığı; ayrıca, tiyatrocuların sabıka kayıtlarının dahi, hiçbir yasal yetki olmamasına karşın, ara-
nırcasına taciz edildiği bir ortamda, geçmiş yılki uygulamalardan bu konudaki duyarlılığını ve Tür
kiye'de tiyatroları mahkemelere düşmeden özgürleştirmenin ciddî olarak çabasını veren Sayın İçiş
leri Bakanımız da izlediler bu konuşmayı; gereğini yapacaklar. 

Ben, o nedenle, bugün vesilesiyle, Kültür eski ve yeni Bakanlarımıza, siz sevgili tiyatro dost
larına, özgür tiyatro, gelişmiş tiyatro, Türkiye'nin kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yük
seltecek düzeydeki bir gelişmiş tiyatro umuduyla, teşekkür ediyorum ve Dünya Tiyatrolar Gününü 
kutluyorum. (Alkışlar) 

2. - Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'in, Türkiye'nin kültür yapısı ve irtica konusunda 
gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Türkiye'nin kültür yapısı ve irtica konusunda, Sayın Mi
kail Korkmaz'ın. 

Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, içerisinde 
yaşadığımız günlerin değişmeyen gündemini işgal eden irtica canavarından ve ölümsüz inanç kül
türümüzden bahsedeceğim; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Canavar diye takdim edilen ve bu millete irtica diye dayatılan suçlamalar, Kurtuluş Savaşımı
zın inanç halkaları, şanlı bayrağımızın özgürce dalgalanmasının ölümsüz pırıltılarıdır. Bu dalgalar, 
bizim kültürel çığlıklarımızdır. Tarihin derinliklerinden gelen ölümsüz meşalemiz, yıkılmayan 
anıtlarımız ve olmazsa olmaz mantığının ötesinde, mutlaka olması gereken tarihî dinamiklerimiz-
dir. 

Son zamanlarda, bir yutturmaca aldı başını gidiyor; gerçek Müslüman-yalancı Müslüman. 
Müslümanlığın gerçeği ve yalancısı olmaz; Müslüman Müslümandır. Geliniz, bu sahte ve düzme
ce bilgilerden vazgeçiniz. Açıklanan bildiriler, yapılan yorumlar, atılan manşetler, millî birlik ve 
beraberlik adına, korkunç ve tüyler ürpertici şeylerdir. Topyekûn savaş, büyük taarruz; aman Alla-
hım!.. ' 

Sayın milletvekilleri, topluma mal olmuş tarihî değerler vardır. Bu değerler, o milletin hayat 
damarlarıdır. Bu damarlara gelen kültürel zenginlikleri irtica diye kesmeye kalkarsanız hayat du
rur; fakat, yapılan hataların neticesi tarihî yanılgı olarak yüzümüze çarpılır. 

Kime karşı savaş? Niye büyük taarruz? Biz, Büyük Taarruzu kime karşı yaptık? Bunu burada 
söymeye lüzum var mı; istiyorsanız, söyleyeyim: Büyük Atatürk'ün önderliğinde, işgal kuvvetle
rine karşı yaptık. O kuvvetlere karşı kompleksi olanlar böyle düşünmüş olabilir; fakat, benim geç
mişimde böyle bir iğrenç senaryo yoktur; çünkü, ceddim, tarihin derinliklerinden gelen, o ölümsüz, 
aydınlatıcı meşalesiyle İstiklal Savaşını yapmış, nurtopu gibi yeni bir devlet kurmuştur. Son za
manların moda söylemiyle, hiçbir kimsenin, gücü, makamı ve mevkii ne olursa olsun, kendine ait 
tutarsız görüşlerini, bu milllete, devletin özkültürü diye dayatmaya hakkı yoktur. Bu devletin kuru
luş harcında, yaşamını şekillendiren, geçmişinden geleceğine köprü olan inanç gözyaşları vardır. 
Bu devletin kuruluşunda, evladını cepheye gönderirken "ölürsen şehit, kalırsan gazi" duasıyla yol
layan cefakâr Anadolu kadınının dudak mırıltıları vardır. Bu devletin kuruluşunda, topyekûn Ana
dolu halkının "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan
dır" meşalesi vardır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Milletinin üzerine bir karabasan gibi çullanan irti

ca yaygarası nedir; cin midir, şeytan mıdır, insan mıdır, melek midir? Gelin, bunu, burada enine 
boyuna tartışalım; bu millet bunu. bekliyor bizden. Türk Par amentosunun, bu milletin başına mu
sallat olan, ne idüğü belirsiz bu kavramı çözmesi lazım. Çalakalem ele alınan, Anasayada yeri ol
mayan, kapalı kapılar arkasındaki kanunsuz grupların dayanaksız raporlarıyla bu iş halledilemez. 
İrtica diye, bu milletin tarihî dokularını birer birer yok etmeye kalkarsanız, Anadolu coğrafyasının 
bereketli topraklarında, ne Mevlânâ'dan ne Yunus'tan ne Hacı Bektaş Veli'den.bahsedemezsiniz. 
Gidiniz, halkın arasına karışınız "bu irtica ne" diye sorunuz; halkın cevabı, günlük yaşantısı ola
caktır. 

Sırça köşkte oturarak, bu milleti millet yapan, ölümsüz inanç ve kültür değerlerini irtica adı al
tında dayatmaya kalkarsanız, delalet ve ihanet içerisinde olunduğunun damgasını, bu milletten, acı 
şekilde, tarih önünde, bir gün yiyeceksiniz. 

Bu mübarek toprakların manevî mimarları, Ahmed Yesevî'deki diriliği, Yunus'taki rikkati, 
Mevlânâ'daki hassasiyeti, Hacı Bektaş Veli'deki hoşgörüyü irtica diye takdim ederseniz, millî bir
lik ve beraberliğimiz yara aldıktan sonra, avaz avaz "tarihî yanılgı yaptık" diye bağırsanız da, bu 
milleti gücendirmiş, ölümsüz kültür inancına darbe vurmuş olursunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmaz, bir dakika içerisinde toparlayın lütfen. 
MİKAİL KORKMAZ (Devamla) - Halkin oyuyla seçilen milletvekillerine soruyorum: Nedir 

bu .irtica? Gazi Mahallesinde vefat eden vatandaşlarımızın seneyi yıldönümünde, cemevinde 
Kur'an-ı Kerim okuyan hoca, mürteci midir? Bingöl'de şehit olan erlerimizin çığdan çıkarılmasın
da yardımcı olan imam-hatip mezunu imam, mürteci midir? Maraş'ın Sütçü İmamı, Erzurum'un 
babayiğit dadaşı, Karadeniz'in aslan bakışlı uşağı, taşımış olduğu kültür yapısından dolayı, mürte
ci midir? Onun için, bu Parlamentoya düşen görev, bu irtica belasını, bu Parlamentoda halletmesi-
dir; başka yerden esecek rüzgârları elinin tersiyle itmesidir. 

Hepinizi, hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
3. - Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, trafik kazalarının oluş nedenleri ve çözüm yolla

rı konusunda gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, trafik kazalarının oluş nedenleri ve çözüm yolları konu

sunda, Sayın Abdullah Gencer'in. 
Buyurun Sayın Gencer. (FP sıralarından alkışlar) 
ABDULLAH GENCER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok değişik kazalar 

arasında, ülkemizdeki trafik sorunları ve kazalarıyla ilgili hususu arz etmek üzere huzurlarınızda
yım; ancak "Dünya Tiyatrolar Günü" ile alakalı bir hususu da belirtmek istiyorum, daha doğrusu 
bir temennide bulunmak istiyorum. 

Bugünkü tiyatro yazarı kardeşlerimizin malzemeleri var; ancak, yarınki tiyatro yazarı kardeş
lerimizin, evlatlarımızın malzemeleri, Türkiye'nin bugünkü demokrasi manzaraları içerisinde, zan
nediyorum daha da çok olacak ve bu malzemeler, genellikle demokrasi malzemesi olacaktır. Te
menni ediyorum ki, bu gençlerimize, bu malzemeleri daha başka şekillerde, daha başka kanallarda 
aktaralım, demokrasi adına, tiyatro eserleri yazmasınlar. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyemizde, gerçek manada, büyük miktarlarda trafik kazaları ol
maktadır. Bu manada, öncelikle, trafik kazalarının fizikî şartlarının tespitini kısa kısa yapmak isti-
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yorum. Ülkemizde, 1997 yılı itibariyle, 11 297 235 ehliyet sahibi, 7 776 486 araç ve 61 500 kilo
metre yol uzunluğumuz vardır. Bunları 1970-1997 yıllan arasında bir mukayeseye tabi tutarsak; 
ehliyet sahiplerinde yüzde 1 340'lık, araç sayısında yüzde 1 488, yol uzunluğunda da yüzde 34'lük 
bir artış söz konusudur. Görülüyor ki, ehliyet sahiplerinde ve araç sayısında, gerçek manada çığ gi
bi bir büyüme var; ama, yol uzunluğunda o kadar büyük bir mesafe katetmiş görünmüyoruz. 

Kazalara gelince: Ülkemizde, kaza sayısı -yıl itibariyle- 392 961, yaralı sayısı 111 056, ölüm 
vakasına gelince, 5 134'ü kaza yerinde, 2 750'si yolda olmak üzere, toplam olarak 7 884 kişi ha
yatını kaybetmektedir. Bunu zamanlamaya tabi tuttuğumuz zaman, günde ortalama kaza sayısı 1 
076, yaralı sayısı 305 ve ölü sayısı 21 'dir; saate vurduğumuz zaman, saatte 45 kaza olmakta, 12 ki
şi yaralanmakta ve ortalama olarak da 1 kişi hayatını kaybetmektedir. Bu çerçevede, kaza sayıla
rındaki artış oranı -yine, 1970-1997 yılları arasındaki mukayesemizde- yüzde 1 694, yaralı sayısı 
yüzde 486 ve ölü sayısı yüzde 36,5 olarak gözükmektedir. 

Peki, bu kazaların temel faktörleri nelerdir; bu konuya da göz attığımız takdirde, birincisi, çev
re, yani yol, yaya, iklim vesaire gibi şartlar; ikincisi, vasıta, araçlar; üçüncüsü de şahıslardır. 

Çevre konusuna şöyle bir göz attığımız zaman, yol uzunluğumuz -biraz önce arz etmiştim- 61 
500 kilometredir. Evet, yol uzunluğu, yol ağı yeterince geliştirilmiş değildir. Buna rağmen, asfalt-
larımızdaki standardizasyon tam manasıyla çağdaş durumda değildir; yani, Avrupa standartlarında 
değildir. Asfalt yollarımıza yama yapılırken, gerçek manada -sanki, ülkemizde mühendis yokmuş
çasına- tepeler halinde yapılmaktadır. Çukurlar her yerde görülmektedir; bütün bunlar trafik kaza
larının artmasındaki nedenlerdir; yani, çevreden yol bölümündeki görebildiğimiz şeylerdir. En 
önemli şeylerden bir tanesi de yollardaki işaretlemelerdir. Burada Sayın Bakanımızın dikkatle bu 
konuları takip ettiği kanaatindeyim, bu konu Bayındırlık Bakanlığımızı da yakından ilgilendiriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gencer, lütfen toparlayalım... 
ABDULLAH GENCER (Devamla) - Hay hay. 

İşaretlemeler ülkemizde çok zayıf; bunların mutlaka güçlendirilmesi lazımdır. 
Yolda bazı atıklar var, çok affedersiniz, bir hayvan ölmüş; ama, bunu, kim kaldıracak?!. Gün

lerce taşıtlarca çiğneniyor çiğneniyor, orada kalıyor. Halbuki, Avrupa ülkelerinde gördük ki, gö
revli trafik polisi, bu konu da anında telefon ediyor ve gelinip kazaya sebep olabilecek her türlü şe
yi kaldırıyorlar. 

İkinci vasıta olarak teknik kontroller gelmektedir. Araçların seyahat esnasında kontrolleri ek
sik yapılmaktadır. Bunların daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle polis teşkilatımız, 
yollarda seyreden araçlarımızı durdurarak, aracın giderilebilecek eksiklerini bizzat yerinde gidert-
melidir. ; 

Şahıslarla alakalı olarak da; yorgunluk, alkol, yarışma arzusu vesaire gibi sebepler var; ama, 
sevinerek söyleyeyim ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gencer. 
ABDULLAH GENCER (Devamla) - Sayın Başkana teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu. 
Buyurun efendim. (Alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Konya Milletvekilimiz Sayın Abdullah Gencer'in, trafik sorunuyla ilgili gündemdışı konuş
masına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Milletvekilimize de, ülkemizin hâlâ kanayan bir sorunu olarak devam eden bu önemli 
konuyu Meclis gündemimize getirdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, trafik sorunu, bugün, ülkemizin madden ve manen en çok bedel öde
diği sorunlardan birini oluşturmaktadır. Maalesef, her geçen yıl hem meydana gelen kaza sayısı 
hem kazalarda hayatını kaybeden veya yaralanıp sakat kalan vatandaşlarımızın sayısı hem de mad
dî hasar ve kaynak kaybı artmaktadır. 

Başta Bakanlığımız olmak üzere, trafikle ilgili bütün kurumlar bu trajediyi önlemek için bü
yük bir gayret içerisinde çalışmaktadırlar; ancak, problem, kısa vadede çözümlenebilecek nitelikte 
değildir. Çünkü, bu meselenin altında yapısal aksaklıklar vardır. 

Gelişmiş dünya ülkelerinde taşımacılık kara, deniz, hava ve demiryolları olmak üzere dörtlü 
bir sistem üzerine kurulmuştur; bizim ülkemizde ise, taşımacılığın çok önemli bir kısmı, muhteme
len yüzde 90'lar seviyesindeki kısmı karayoluyla gerçekleştirilmektedir. 

Toplam uzunluğu 60 bin kilometreyi bulan karayollarımız ise, sanat yapısı bozuk, asfalt kap
laması yetersiz ve dar yollardan oluşmaktadır/Şehirlerarası trafiği rahatlatacak otoban yolların ya
pımına, ancak 1980'li yılların ortalarında başlanabilmiştir. Keza, havalimanlarının yaygınlaştırıl
ması da son yılların ürünüdür. 

İllerimizde trafik mühendisliği olayına rastlamak mümkün değildir. 

İmar planlan hazırlanırken, makul bir trafik yükünün taşınmasına yeterli önem verilmemektedir. 
Bugün, ülkemizde 8 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç vardır; ortalama, il başına 100 bin 

araç düşmektedir. Ancak, sanayileşmenin belirli merkezlerde yoğunlaşması ve hızlı kentleşme, her 
yerde olduğu gibi, trafik yükünde de belirli merkezlerde patlama yapmıştır. 

Bütün bu eksiklik ve aksaklıklar sonucunda, sadece 1997 yılında 392 661 kazada 5 135 vatan
daşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 111 bin kişi yaralanmış ve 1,6 katrilyon lira maddî hasar 
oluşmuştur. Bu sorunun önemi ortadadır; çözümü de, Hükümetimizin öncelik verdiği konulardan 
birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Sayın Başbakanın Başkanlığında Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu, 1 Temmuz 1997 tarihinde toplanmış ve trafik sorununu, belki de bugüne kadar yapılma
mış bir şekilde, konuyu devletin en yüksek katında ele almıştır. Bunu müteakip, 2 Ekim 1997 tari
hinde Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu toplanarak üst kurulca belirlenen çerçevede politikalar 
üretmiştir. Bu tarihten itibaren, başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili bütün kurumlar kendi sorum
luluk alanlarında görevlerini yürütmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik 
yapılarak, alınacak tedbirler ile uygulanacak malî ve cezaî müeyyideler caydırıcı nitelik taşıyacak 
hale getirilmiştir. Bakanlığımızca yayımlanan bir genelgeyle, çeşitli nedenlerle kazalara yol açan 
şehirlerarası yolcu otobüsleri ile kamyonların, trafiğe çıkarken, seyir esnasında ve teknik açıdan çe
şitli periyodlarla kontrol edilmesi ve eksiklikleri görülenlerin trafiğe çıkışına izin verilmemesi uy
gulamasına başlanılmıştır. Kazalarda kusurları görülen otobüslerin bağlı bulunduğu firmalara faali
yetten men etme cezasının yoğun bir şekilde uygulanması, yine Hükümetimiz döneminde olmuştur. 

Bu tedbirlerin yanı sıra, daha önceden yasal dayanağı oluşturulmuş olan gönüllü trafik müfet
tişliği uygulamasına başlanılmıştır. 1997 yılı sonu itibariyle 1 247 kişi göreve başlamış ve bunla
rın tamamı trafiğin yoğun olduğu 9 büyük ilimizden seçilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğim gibi, trafik sorununun sadece yasal tedbirler
le önlenmesi mümkün değildir. Çünkü, bu sorunun temelinde yapısal bozukluklar ve yetersizlikler 
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vardır. Köklü tedbirler alınmazsa, gelir düzeyi yükselen ülkemizde trafiğe çıkan araç sayısı arttık
ça, sonuçlar, maalesef daha da vahim hale gelecektir. Bu nedenle, Hükümetimiz, altyapı yatırımla
rına önem vermektedir. 

Bilindiği gibi, ilk icraatlarımızdan birisi, Karadeniz otoban inşaatını başlatmak olmuştur. Ak
deniz Otobanı Projesi ve diğer bellibaşlı yolların hızla bitirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. 

Bunların dışında, son yıllarda benimsenmiş olan, her ile en az bir havaalanı yapımı ve hava ta
şımacılığının yaygınlaşması, yakından takip ettiğimizbir hedeftir. 

Şu anda, yurt sathında, onyedi binden fazla trafik polisimiz, toplam dört bine yakın araçla ve 
Bakanlığımızın, bütün imkânlarını kullanarak temin ettiği yüksek teknolojiye dayalı denetim cihaz
larıyla, gece gündüz görev yapmakta ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalış- -
maktadır. Ancak, bu olay tek yönlü değildir. Vatadaşlarımızm trafik kurallarına uymaları, uyma
yanları en yakın trafik ekibine veya polis merkezine ihbar etmeleri, kullandıkları vasıtaların bakım 
ve onarımını düzenli olarak yaptırmaları, kendi güvenlikleri açısından son derece önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, 1998 yılı, İçişleri Bakanlığı olarak trafik sorununa önem verdiğimiz, 
trafik sorununu öncelikliler arasına koyduğumuz bir yıl olacaktır. Yaklaşan kurban bayramı müna
sebetiyle, karayolu güvenliği için, Bakanlığımca alınabilecek bütün tedbirler bugünden kararlaştı
rılmıştır, alınmıştır; ama, ifade etmeye çalıştığım gibi, trafik sorunu, sadece bir bakanlığın, bir ku
rumun kendi imkânlarıyla çözeceği bir sorun değildir; bütün kurumların, bütün müesseselerin, bu 
işe katkı vererek çözecekleri veyahut da bu konudaki kaybımızı en aza indirecekleri bir sorundur. 
Dilerim, bu yıl ve önümüzdeki yıllar, bu konudaki kayıplarımız daha az olacaktır. 

Yüce Meclise, bu vesileyle en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. -Tunus'a gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işın 

Çelebi'nin vekâlet etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(311388) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mart 1998 tarihinde Tunus'a gidecek olan Çevre Bakanı 

İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum: 
2. - Adana Milletvekili Uğur Aksöz'ün, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (41324) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Grup Başkanvekilliği görevim nedeniyle, işlerimin yoğunluğundan dolayı Anayasa Komisyo
nu Üyeliğinden çekiliyorum. 25.3.1998 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. UğurAksöz 

Adana 
ANAP Grup Başkanvekili 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer, önergeyi okutuyorum: 

3. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (41325) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Grup Başkanvekilliği görevim nedeniyle, işlerimin yoğunluğundan dolayı Adalet Komisyonu 
Üyeliğinden çekiliyorum. 25.3.1998 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Metin Öney 
İzmir 

ANAP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergesi vardır; önerge, 500 kelimeden fazla olduğu için önergenin özetini 
okutuyorum: 

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

I. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizmasının sorunlarının 
araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin özeti (10/245) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet, mülkün temelidir; aynı zamanda devlet olmanın önkoşulu, rejimin yegâne teminatıdır. 
Ne yazık ki, son zamanlarda gündeme düşen adalete ilişkin skandalların haddi hesabı yoktur. 

Bu tür skandallar, milletimizin adalete olan güvenini sarsmaktadır. Milletimizin adalete olan güve
ninin sarsılması, devletine olan güveninin de sarsılması demektir. En önemli gündem maddemiz 
budur ve adalete neşter atmanın günü gelmiştir. 

Ekli gerekçelerle, adalet mekanizması ile ilgili olarak Anayasanın ve İçtüzüğün ilgili hüküm
leri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1 - Naci Terzi (Erzincan) 
2- Muhammet Polat (Aydın) 

3- Lütfi Yalman (Konya) 
4- İsmail Özgün (Balıkesir) 
5- Lütfü Esengün (Erzurum) 
6-Hüseyin Yıldız (Mardin) 
7- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
8- Ali Oğuz (İstanbul) 

9- Veysel Candan (Konya) 
10-Sabahattin Yıldız (Muş) 

(/) (101245) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 
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11-Mustafa Kam il ak (Kahramanmaraş) 
12- Mehmet Aykaç (Çorum) 
13- Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
14-Nezir Aydın (Sakarya) 
15- Hayrettin Dilekcan (Karabük) 
16-Feti Görür (Bolu) 
17-Saffet Benli (İçel) 

18 Mustafa Baş (İstanbul) 

19- Maliki Ejder Arvas (Van) 

20- Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
21-Şeref Malkoç (Trabzon) 
22-Mustafa Yünlüoğlu (Bolu) 
Özet 
Gerekçe: 

Türkiye'nin gündemini rejim, laiklik ve irtica ile buna paralel olarak demokrasi tartışmaları iş
gal ediyor. Adalet gibi önemli bir konuyu, gereken önemi vermeyerek, ihmal ediyoruz; daha açık 
bir deyimle, adaleü atlıyoruz. • 

Her ne kadar, biz, adaleti gü. demimize almasak da, sonuçta adalet, bir yolunu bularak bizim 
gündemimize giriyor; sözgelimi; Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Yusuf Kenan Dogan'ın 'uçkur 
skandali' ile gündemi belirtiyor; Özdemir Sabancı, Haluk Görgün, Nilgün Hasefe'nin katili Mus
tafa Duyar'a af konusu ile gündemde yer buluyor. İstanbul Barosuna kayıtlı 13 bin avukattan 2 
81 l'i hakkında suç duyurusunda bulunulması, adaletin, ameliyat masasına yatırılmasının ne denli 
gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Görevde bulunduğu süre içinde haksız kazanç temin eden ve tam 
14 milyar lira ağır para cezasına çarptırılan Karayolları eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğ-
lu'nun, Terör Yasasına dayanılarak, sadece 219 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilmesi, adaleti, 
ister istemez, sorgulamamıza neden oluyor. Velhasıl adalet gündeme "Adalet, adaletin bu mu!" de
dirterek giriyor. 

Adalet mekanizmasının birtakım sorunları olması aslında doğaldır. Ancak, ne var ki, Türki
ye'de adalet mekanizmasının içinde bulunduğu sorunlar, bu kadar basit ve doğal değildir; o neden
le, mesele basite indirgenemez. Eğer bir ülkede, hâkimler rüşvetle eroin kaçakçılarını serbest bıra
kıyorlarsa, suçlular avukat yerine hâkim-savcı tutuyorlarsa, deyim yerindeyse "adalet mafyasın
dan" söz edilir bir hale gelinmişse, bu sorunlara kulak tıkanamaz, göz yumulamaz, dahası bu so
runlar savsaklanamaz. 

Hani meşhur bir söz vardır: "Et kokarsa tuzlarsın, peki ya tuz kokarsa?.." Maalesef, gelinen 
nokta itibariyle tuz kokmuştur; dolayısıyla, adalet kokuşmuştur. 

Oysa, adaleti sağlamak, bir devletin devlet olması için önkoşuldur. Adalet yoksa, devletin var
lığı su götürür; daha doğrusu, devletin varlığının bir anlamı kalmaz. Eğer bir ülkede adalet meka
nizması tıkır tıkır işliyorsa, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ne denli ağır olursa olsun mesele 
değildir. Eğer bir ülkede adalet, adalet dağıtamaz hale gelmişse, dünyanın en güçlü ekonomisi de 
olsa, c:ı istikrarlı sosyal, siyasal yapısı da bulunsa, tehlike çanları çalmaya başlamıştır. 

Adalet mülkün temelidir. Bir ülkede adalet yoksa, insan haklarından söz edilemez, demokra
siden söz edilemez. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, asayiş sağlanamaz. Adalet yoksa, 
düşman aramaya gerek de yoktur. Mikrop vücuttadır zaten ve içten içe yemektedir vücudu. 
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Bizler, bu sunî gündemle meşgul olmaktan belki de farkında değiliz; ama, durum hakikaten 

vahim. 
Türkiye, adalet mekanizmasını sağlıklı biçimde işletemedikçe, hiçbir sorununu çözemez. Tür

kiye'nin hiçbir sorunu, adaletten daha mühim, daha öncelikli bir sorun değildir. Laiklik, irtica ve 
demokrasi... Biz, çatının kiremitleri ile uğraşırken, temelin ayaklarımızın altında kaymakta olduğu
nun farkında değiliz. Adalet yoksa laiklik ne işe yarar? Adalet yoksa demokrasi nedir ki? 

O halde, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği yüceltecek olan da adalettir. Adaletin olmadığı 
yerde, zaten, cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin varlığı da şüphelidir. 

Bu gerekçelerle, konu Yüce Meclisin takdirlerine arz olunur. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇİK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Bazı komisyonlarda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyelikler 

için gösterilen adayları okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Anayasa Komisyonuna Konya Milletvekili Ahmet Alkan aday gösterilmiştir; oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Adalet Komisyonuna Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu aday gösterilmiş

tir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER , 

/. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkam Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S, 
Sayısı : 232) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin ikinci müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 Sayılı Ye

dek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/669) (S. Sayısı: 338) 
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BAŞKAN -1076 Sayılı Yedek Subaylar ile Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 

Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri, önergelerle 
birlikte, geçen birleşimde, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona geri verilmişti. 

Komisyon, raporunu henüz vermediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Baltadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kamın Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 21224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) (Devam) (1) 

BAŞKAN - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının, Trabzon Millet
vekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Ay
nı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının, İşçi ve 
Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 16 ncı maddesiyle ilgili bir önergenin işlemi 

tamamlanmış, diğer önergenin oylamasında kalmıştık; önergeye Komisyon ve Hükümet katılma
mıştı. 

BEKİR KUMBUL (Antalya) - Karar yetersayısının aranmasının istiyorum. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sa

yın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 

Saat 14.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 14.33 

© 

(1) 553 S.Sayılı Basmayazı 4.3.1998 tarihli 62 ne i Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 19 -



T.B.M.M. B : 72 26 . 3 .1998 O : 2 
İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

_ © _ . 
/ • . ' • . : • - ' . . ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. . 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

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

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 211000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesiyle ilgili, Sayın 
Muhammet Polat ve arkadaşlarının verdiği önergenin oylamasını yapacağız ve karar yetersayısını 
arayacağız. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı 
vardır. 

Şimdi, 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, benim değişiklik önergem vardı, okundu; 
fakat, işleme konulmadı, farklı bir önergeydi (ANAP sıralarından "beraber kondu, beraber" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Ersönmez Yarbay, sizin önergeniz dün reddedildi. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Hayır, farklı bir önergeydi, o işleme konulmadı; birinci 

önerge işleme konuldu, ikinci önerge işleme konulmadı. 

BAŞKAN - Şu anda ikinci önergeyi oyladık, dün birincisini oyladık. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Üç tane önerge vardı efendim. 
BAŞKAN - Hayır, iki tane efendim. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Benim imzaladığım ayrı bir önergeydi. 

BAŞKAN - Efendim, işte burada önergeniz. < 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Hayır, önergeyi okuyun, içeriği farklı; işleme koyduğu

nuz birinci önergenin içeriği farklı. 
BAŞKAN - Sayın Ersönmez Yarbay, dediğiniz önerge burada, işleme konuldu, oylandı ve 

reddedildi. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Hayır, içeriği farklı, birleştirdiğiniz iki önergenin içeriği 

farklı. 
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BAŞKAN - Sayın Yarbay, iki önerge okuduk... ' 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Ama, benimkinin içeriği farklı, öbür önergeyle birleştire-
mezsiniz. 

BAŞKAN - İşte burada efendim, sizin imzanızı taşıyor. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Öbür önergeyle, işleme konulan önergeyle farklı bu önerge. 

BAŞKAN - Sayın Yarbay, önergenii burada, önümde, imzanız altında; işleme konuldu, oy
landı ve reddedildi. v) 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Efendim, benim önergem işleme konulmadı. 
BAŞKAN - Burada efendim. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği 

MADDE 17. - Sendikalar, ancak bir konfederasyona üye olabilirler. Birden çok konfederas
yona üye olunması halinde, sonraki üyelikler geçersizdir. 

Sendika ve konfederasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir
ler ve üyelikten çekilebilirler. 

İlgili kuruluş, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı amaçlarına uyan uluslararası kuruluşları, 
üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir. 

Sendikalar ve konfederasyonlar, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki 
amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye'ye davet edebilir veya 
yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Yurdagül; 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa Tasarısının "Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği" 
başlığını taşıyan 17 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; hepini
zi, şahsım ve partim adına selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar, 17 nci madde, sendikalarımızın, ulusal düzeydeki konfederasyonlara veya 
uluslararası sendikalara, konfederasyonlara üyeliklerini içeren bir madde. İşçi sendikalarımızda da 
benzer hükümler var. Kamu çalışanları sendikalarımıza da, ona koşut bir şekilde, Türkiye içerisin
de bir konfederasyona üye olma hakkı getiriliyor bu düzenlemeyle. Ayrıca, yine, kamu çalışanları 
sendikalarımızın, uluslarası örgütlere üyeliğini hüküm altına alan bir düzenleme. 

Burada, özelikle, 25 Kasım 1992'de, 3847 sayılı Yasayla onayladığımız Sendika Özgürlüğü
ne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesinin 5 inci maddesinde 
bu konuda bir hüküm var; deniliyor ki: "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, federasyon ve kon
federasyon kurma ve bunlara üye olma ve her örgüt, federasyon veya konfederasyon, uluslararası 
çalışanlar ve işverenler örgütlerine katılma haklarına sahiptir." Ancak, bakıyoruz, Hükümetimizin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu tasarıda, bu açık hükme rağmen düzenleme şu şekilde ya
pılmış: "Sendika ve konfederasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, insan haklarına 
saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne, Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette belli bir kişi
ye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacağı ilkeleri ile vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet gös-
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• termeyen uluslararası kamu görevlileri kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekile
bilirler." . . ' ' . ; . ' 

Yani, 87 sayılı ILO Sözleşmesinin 5 inci maddesiyle, çalışanların, örgütlerine, sınır getirmek
sizin üye olma hakkı tanınmışken, 87 sayılı ILO Sözleşmesine göre, daha önceden, 1990 sonrası 
kurulan kamu çalışanları sendikaları, Türkiye'de faaliyet gösteren, DİSK, Türk-İş, Hak-İş gibi işçi 
sendikalarımızın üye oldukları ve 127 milyon üyesi olan Dünya Hür İşçi Sendikaları Konfederas
yonuna ve Avrupa'da da, 57 milyon üyeli Avrupa Sendikaları Konfederasyonuna (ETUC) üye ol
muşlardır. Yani, şu anda, Türkiye'de faaliyet gösteren kamu çalışanları sendikaları, Türkiye'deki 
işçi sendikalarının üye oldukları uluslararası kuruluşlara zaten üye olmuşlardı; ama, bu açık fiilî du
ruma ve 87 sayılı ILO Sözleşmesinin 5 inci maddesine karşın, Hükümetimiz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunduğu kanun tasarısında, bu konuda, birtakım müeyyidelerle, sınırlamalarla, sade
ce, kendi faaliyet alanı içerisinde uğraş veren uluslararası kamu çalışanları sendikaları konfederas
yonlarına veya örgütlerine üye olma hakkı getiriyordu. 

Bu, hem Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda hem de Plan ve Bütçe Komis
yonunda çok geniş bir şekilde irdelendi ve gerçekten, Hükümetin yanlışı, tasarıdaki yanlışlık, ko
misyonlarımızda düzeltildi, kamu çalışanlarının da istemi doğrultusunda, yeni bir düzenleme geti
rildi, "Sendika ve konfederasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabi
lirler ve üyelikten çekilebilirler" şeklinde, komisyonlarımızda düzenleme yapılarak, gerçekten yan
lıştan dönülmüş oldu. 

Bunu, özellikle söylememdeki amaç şudur: Bu tasarının 17 nci maddesiyle Meclise sevk edi
len bölüm, 55 inci Hükümetimizin kamu çalışanlarına bakış açısını gösteren çok somut bir göster
gedir. Bu, gerçekten yeni yasaklar ve sınırlamalar getiren; kamu çalışanları sendikalarımızın, üye 
oldukları uluslararası örgütlerin üyeliğinden ayrılmasını beraberinde getiren bir düzenlemedir. Bu 
yasaklar ve sınırlamalar, 17 nci madde, komisyonlarımızda görüşülürken düzeltildi; ancak, daha 
önceki 16 maddede tartıştığımız, özellikle 5 inci maddedeki hizmet kollarıyla ilgili sınırlamalar, yi
ne 15 inci maddedeki belli işkollarında çalışanlara sınırlama getiren ve bu şekilde 400 bine yakın 
kamu çalışanını kapsam dışında bırakan düzenlemeler, bu yasa tasarısının, gerçekten hangi amaç
la hazırlandığının çok tipik bir göstergesidir. 

Ayrıca, her yeni oturuma başlanırken, Meclisi yöneten Sayın Başkanvekilleri, tasarının başlı
ğını okurken, aynı başlıkta yer alan çeşitli partilerin veya milletvekillerinin tekliflerini de okuyor
lar. Bu başlığın son kısmında "İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Me
mur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi" ifadele
ri de yer almaktadır. Esasında, Sayın Karakaş ve 2 arkadaşının teklifi, çok farklı bir sendika yapı
lanmasını öngörüyor. Bu, emeklilerimizin sendikal örgütlülüğünü öngören bir kanun teklifidir. 
Zannediyorum bu başlığa yanlışlıkla geçmiş. Sanıyorum, bu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunda da tartışılmayan bir teklifti. O anlamda, Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası Ta
sarısıyla bağdaşmayan ve çok farklı bir sendikal örgütlenmeyi içeren, emeklilere ilişkin bu düzen
lemenin bu tasarı içerisinde olmaması gerekir diye düşünüyorum. 

Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası Tasarısının, konfederasyon ve uluslararası kuruluş üye
liğini Öngören 17 nci maddesi, komisyonlarda yapılan değişiklikle, istenilen şekle gelmiştir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bahadır; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 17 nci mad-
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desi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz bu tasarı, kamu görevlileri sendikaları ve kon
federasyonlarının kuruluşu, örgütlenmesi, yetki ve etkinlikleri, bu sendika ve konfederasyonlarda 
görev alacak kamu görevlilerinin hakları ve sorumlulukları, sendika ve yetkili konfederasyonla Ka
mu İşveren Kurulu arasındaki toplugörüşmelere ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Sendikalara üyelik başvurulan ile üyelikten çekilme, kamu görevlisinin hür iradesine bırakıl
mıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine uygun olarak, birkısım üst düzey kamu görev
lisi sendikalara üye olamayacaklar arasına alınmıştır. Bu da, bu tasarının 15 inci maddesinde açık 
olarak belirtilmiş ve Yüce Meclisten geçirilmiştir. 

Tasarının kanunlaşması halinde, yetkili konfederasyonla idare arasında yapılacak toplugörüş
melerde; başta, yeni malî yılda uygulanacak ücret ve katsayı ile çeşitli adları taşıyan ekonomik ve 
sosyal yardımlar; çalışma koşullarının belirlenmesi ve kamu görevlilerini ilgilendiren konular, di
yalog ve eşit temsil ilkeleri çerçevesinde görüşülecektir. 

< 
Değerli milletvekilleri, daha önce de arz ettiğim gibi, üzerinde çalışmakta olduğumuz bu ka

nun tasarısı, mümkün olduğunca eksiksiz, anlaşılır, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, insan 
haklarına saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmalıdır. Bunun 
için gerekli olan titiz ve hassas çalışmayı yapmak zorundayız. 

Önümüze gelen kanun tasarısına baktığımızda -özellikle bu maddede- Hükümetin sunduğu 
metinle Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan kanun tasarısı arasında farklılıklar olduğu görülmek
tedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda, ülkemizin geleceğini ilgilendiren açık ve net ifadeler çıkarıl
mış; âdeta, terör ve ülkemiz için tehlike arz eden antidemokratik ve antilaik yabancı sendikalara 
tiyle olabilme teşvik edilir duruma getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında "sendika ve konfede
rasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilirler veya üyelikten çekile
bilirler" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, sizlere soruyorum: Bu sendika ve konfederasyonlar, hangi amaç
lara uyan uluslararası sendikalara üye olacaklardır? Sonra, bu uluslararası sendikaların işleyiş ve 
etkinlik ölçülerini neyle belirleyeceğiz? Bu hususlar, tasarıda açıkça belirtilmelidir. Aksi halde, 
1980 öncesinde olduğu gibi, sendikalar, ülkenin zararına faaliyet göstereceklerdir. 

Onun için, burada, Hükümetten gelen metinde ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci 
maddesinde olduğu gibi, sendika ve konfederasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, in
san haklarına saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, devletin, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne; Türk ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının, hiçbir suretle, 
belli bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılmayacağı ilkeleri ile vicdan ve din özgürlüğüne aykırı fa
aliyet göstermeyen uluslararası kamu görevlileri kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelik
ten çekilebilirler" ibaresi açıkça belirtilmelidir. 

Sözü edilen fıkrada belirtilen ilkelere aykırı hareket eden, antilaik ve antidemokratik olan ül
kelerin uluslararası sendikalarına üye olunmaması için, bu ibarenin, görüşmekte olduğumuz 17 nci 
maddenin ikinci fıkrasına mutlaka eklenmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 2821 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin ikinci fıkrasında, sendikaların 
birden fazla konfederasyona üye olmaları halinde, tüm üyeliklerin geçersiz olduğu yer almakta, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bu maddede ise, tüm üyeliklerin değil, sadece sonraki 
üyeliklerin geçersiz olacağı öngörülmektedir. 
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"Sendika Üyeliğinin Kazanı'ması" başlıklı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 14 ün

cü maddenin son fıkrasında ve 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden 
fazla sendikaya üye olma halinde, tüm üyeliklerin değil, sadece sonraki üyeliklerin geçersiz olaca
ğı öngörüldüğünden, konfederasyona üyelik halinde de buna paralel fıkranın düzenlenmiş olması 
isabetli görülmektedir. 

Toplumsal gelişmeyi, ulusal birlik ve beraberliğimizi, bu şekilde, açık ve net kanunlar çıkara
rak ve demokrasi zemininde kalarak zirveye çıkarabiliriz. 

Bu vesileyle, sözlerime son verirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) . -

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bahadır. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Bedri încetahtacı; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA MEHMET BEDRÎ ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubumuz adına 
söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

55 inci Hükümetin, kurulduğu günden beri, Meclise, reform niteliğinde yasalar yansıttığını 
bilmekteyiz. Yine, bir süreden beri, kamu çalışanlarıyla ilgili bir yasa tasarısını görüşmekteyiz ve 
bu tasarının 17 nci maddesine kadar gelebilmiş bulunmaktayız. 

Bilindiği gibi, reform, çok iddialı bir kelimedir. Biz, Türkiye'de, içinde bulunduğumuz prob
lemlerin çözümlenmesi için çok ciddî reformlara ihtiyaç olduğuna samimî olarak inanmaktayız; 
ama, bir kelimenin bir mevzua verilmesi, onun muhakkak o manaya geldiğine delalet etmez. Re
form, çok ciddî bir meseledir ve bütün dünyada da tarifi bellidir. Reformun ilmî olması gerekir; re
formun, o ülkenin yaşadığı dönemin şartlarına ve uluslararası standartlara uygun olması gerekir. 
Maalesef, 55 inci Hükümetin -Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Yasasında olduğu gibi, kamu çalışan
ları tasarısında da- adı "reform" olmakla beraber, ülke gerçeklerine, ilme ve akla uymayan bu tek
lifleri ve tasarıları ülkemize bir fayda getirmemektedir. 

İşte, 17 nci maddeye geldiğimiz bu noktada, bu konuyla ilgili bazı hususları ifade etmek isti
yorum. Burada, kamu çalışanları sendikalarına, uluslararası sendika.ve konfederasyonlara üye ol
ma hakkı getirilmektedir; bu, elbette, sevindirici bir gelişmedir. Bir sendikanın veya herhangi bir 
derneğin, bir kuruluşun inkişaf edebilmesi, terakki edebilmesi, ancak, uluslararası boyutlarda belli 
sendikalarla, derneklerle veya benzer kuruluşlarla ilişkiye girmesiyle mümkündür; ancak, yasa, ba
zı kısıtlamalar getirmektedir. Demektedir ki "uluslararası sendikalara veya konfederasyonlara üye 
olabilmek için, bu konfederasyonların belli birtakım şartları haiz olması gerekir." Nedir bunlar; 
bunlar, insan haklarına saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; devle
tin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının, hiç
bir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacağı ilkeleri ile vicdan ve din özgürlü
ğüne aykırı faaliyet göstermeyen, uluslararası kamu görevlileri kuruluşlarına serbestçe üye olabil
meleridir. Yani, kısaca şunu söylemektedirler: "Antilaik ve antidemokratik olan hiçbir kuruluşa gi
remezler." Bu, gayet güzel bir tespittir. Bu, bizim, sanıyorum bütün partilerin de özlemini çektiği 
ve şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkması için de önemli bir imkândır; ama, 
burada önemli bir nokta vardır: Biz, bizimle işbirliği yapmak isteyen, bize teklif getiren veya bi
zim sendikalarımızın teklif götürdüğü karşıdaki konfederasyonların, laikliği veya demokrasiyi ve
ya özgürlüğü nasıl anladığını neye göre tespit edeceğiz? Bugün, Türkiye'deki ölçülere göre tespit 
edersek, emin olun ki, ne Avrupa'da ne Amerika'da ne demokratik ne laik bir konfederasyon bu
labilirsiniz. Şu anda, Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün konfederasyonlar, Türkiye'deki ölçülere 
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göre mürtecidir ve çağdışıdır; çünkü, onlar, gayet rahat bir şekilde, ilmî ve aklî manada bu kavram
lara mana vermekte ve kendi üyelerinin de, bu ilmî ve aklî manalar doğrultusunda hareket etmele
rine izin vermektedirler. Birkaç zaman evvel, parlamenter arkadaşlarımızla birlikte bazı ülkelere 
seyahatte bulunduk, oradaki uygulamaları yerinde gördük ve emin olun ki, orada, bu ülkelerin, hiç
bir şekilde demokratik, hiçbir şekilde laik bir ülke olduğunu söyleme cüretinde bulunamadık; çün
kü, bizdeki bugün içinde yaşadığımız ölçülere göre, o ülkelerin bu şekilde ifade edilmeleri asla 
mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, eğer, 55 inci Hükümet, gerçekten, reform yapma konusunda sami
mîyse -ve ben yine söylüyorum, bütün siyasî partiler reform konusunda samimîdirler; çünkü, Tür
kiye'nin çıkış yolu, gerçekten, bu tür reformlarla ancak mümkün olacaktır- gelin, bunu gerçekten 
reform şeklinde yapalım. Yani, ne yapalım; bu yasa tasarısında yazmış olduğunuz kavramların ger
çekte ne manaya geldiğini tarif edelim. Yarın, bu insanları, kamu çalışanlarının sendikalardaki gö
revlilerini Avrupa'daki veya başka yerlerdeki sendika görevlileriyle yüz yüze getirdiğimiz zaman, 
onların "Türkiye, demokratik bir ülke değildir" cümlesiyle muhatap olmalarına imkân vermeyelim; 
onların "Türkiye, laik bir ülke değildir; Türkiye'de özgürlüklere baskı vardır" şeklinde birtakım 
sözlerle muhatap olmalarına izin vermeyelim. Bugün, bu yasanın çıkarılmasında, sanıyorum, ka
muoyundan birtakım tepkiler gelmesine sebep olan asıl faktörlerin içerisinde bu saydığımız husus
lar da mevcuttur. Henüz vakit geçmiş değildir. Henüz, daha 17 nci maddeyi görüşmekteyiz ve da
ha önümüzde bir hayli zaman vardır. Her an, Hükümetin, bu kanun tasarısını gerçekten reform ni
teliğine dönüştürebilmesi için birtakım düzenlemeler yapma imkânı vardır. Zaten, reform, ancak o 
ülkede yaşayan insanların tamamının ortak olarak kabul edecekleri fikrî değ- iler, ilmî değerler ve 
aklî değerler bütünüyle meydana gelir. 

Değerli milletvekilleri, üzülerek söylemek istiyorum; bugün, Türkiye'de, ilim ve akıl iktidar
da değildir. Bugün, Türkiye'de, ilim ve akıl mahkûmdur ve bu mahkûmiyet, hemen her sahada gö
rülmeye devam etmektedir... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - O sizin yorumunuz. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Bunun, sizinle, bizimle alakası yoktur; bir 

realiteyi görüyoruz. Türkiye'nin her konuda ne kadar büyük bir yanlışlığa doğru sürüklendiğini he
pimiz görmekteyiz. Bu noktadan çıkış, burada bulunan bütün siyasî parti gruplarının, sadece ve sa
dece, ilmî ve aklî değerleri, Türkiye'de iktidara getirmek konusunda işbirliği yapmasından geç
mektedir. Birtakım sıkıntılarımız olabilir; ama, eğer, bugün burada, bu yasada olduğu gibi, kavram
ları eğip bükersek, kavramları gerçek şekliyle değil de, birilerinin bizden istediği şekliyle anlama
ya devam edersek, bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. 

Değerli milletvekilleri, 17 nci maddede "Sendikalar, ancak bir konfederasyona üye olabilirler. 
Birden çok konfederasyona üye olunması halinde, sonraki üyelikler geçersizdir" denilmektedir; ya
ni, önce, ilk defa yapılan tercih geçerli sayılmakta ve daha sonraki tercihler iptal edilmektedir. Sa
nıyorum, bunun üzerinde de biraz durulmasında fayda var. Konfederasyonların veya sendikaların 
daha sonraki tercihlerinin daha önceki tercihlerinden daha önemli, daha ehemmiyetli kabul edilme
si, daha aklî gelmektedir. 

Biz, Plan ve Bütçe Komisyonundaki değerli milletvekili arkadaşlarımıza, 17 nci maddenin bi
rinci fıkrası üzerinde biraz daha düşünmelerinin faydalı olacağı kanaatini beyan ediyoruz ki, bu ya
sa tasarısı gerçekten reform niteliğiyle geçsin; burada, muhalefet partilerinin desteği alınsın ve böy
lelikle, ülkemiz, hakikaten faydalı bir yasaya kavuşmuş olsun diyor; bunu temenni ediyor ve hepi
nize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İncetahtacı. 
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Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 nci maddenin Hükümetçe hazırlanan metnine baktığı
mız zaman, ikinci fıkranın, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından çıkarıldığını müşahade ediyoruz. 
Dolayısıyla, biraz önce konuşan değerli arkadaşımın görüşlerini, Plan ve Bütçe Komisyonu, âdeta 
yerine getirmiş ve ikinci fıkrayı metinden çıkarmış; fakat, şuna dikkatinizi çekmek isterim: 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, işçi sendikaları ve konfederas- < 
yonları için bu yasak söz konusu. Buradaki ifadede "yasak" diye nitelendirilen metin, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasından alınan bir metindir. Dolayısıyla, bunun çıkarılması da belki bir işgü
zarlıktı veya çıkarılmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisinden 39 milletvekili arkadaşımın sen
dikalar yasasıyla ilgili teklifin 20 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "Sendikalar ve konfede
rasyonlar önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki kuruluşların üyelerini veya tem
silcilerini Türkiye'ye davet edebilir veya yabancı ülkelerin toplantılarına üyelerini ve temsilcileri
ni gönderebilir" hükmü; bu da işçi sendikalarına yasak. Hiç olmazsa -yine, Cumhuriyet Halk Par
tisinin teklifinde bu var; 20 nci maddenin üçüncü fıkrası- şu konulsaydı yerine: "Üye olunan ulus
lararası kuruluşun faaliyetlerinin ulusal mevzuata aykırılık göstermesi ya da böyle bir nitelik ka
zanması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üyeliğin iptali için Ankara İş Mahkeme
sine başvurur." Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu bu fıkrayı da çıkarmış. 

Sadece laiklik konusunu belli noktadan ele aldı değerli arkadaşım, ama,.ben başka bir nokta
yı işaret edeyim. Hükümetin hazırladığı metinde deniliyor ki "... vicdan ve din özgürlüğüne aykırı 
faaliyet göstermeyen uluslararası kamu görevlileri kuruluşlarına üye olabilir..." Peki, şimdi soruyo
rum size: Vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olsun 
mu? "Olmasın" diyorsunuz; ama, laiklik ilkesiyle değiş tokuş yaparak. 

ASLAN POLAT (Erzurum)-Türkiye'den başka var mı?.. 
EMİN KUL (Devamla) - Böyle, çifte standartla burada konuşmayın lütfen; ama, bu hüküm, 

Anayasadan alınan temel bir hükümdür, 2821 sayılı Yasada vardır; eğer, lüzum görülmeyerek çı
karılacaksa, ancak, üye olacak kuruluşların ulusal mevzuata aykırılık göstermemesi veya böyle bir 
nitelik kazanması halinde kapatılması yolunda mahkemeye başvurma unsurunun da maddeye inti
kali ve muhafazası gerekir; ikisi de yapılmamış. İkisi de yapılmadığı için, söz alan arkadaşlarım, 
ister CHP'den olsun ister Fazilet Partisinden olsun, bu noktada birleşmişler, bu maddeyi çok uy
gun görüyorlar. Onların uygun gördüğüne karşı durmak mümkün değil; çünkü, Mecliste çoğunluk
ları var. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Sayın Bekir Yurdagül, buyurun efendim. 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasında, Plan ve Büt

çe Komisyonunu kutluyorum; bu tasarıda, en önemli katkıyı, bu maddede yapmıştır. 
Özellikle, Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımı bu konuda anlamakta zorluk çekiyorum. Ya

ni, kamu çalışanları, devletin memurları, bizim görev verdiğimiz insanlar; öğretmenimiz, tapu da
iresindeki memurumuz, maliyedeki memurumuz, nüfus müdürlüğündeki memurumuz ve onların 
kurdukları sendikalar, neden, Türkiye'nin aleyhinde faaliyet gösteren birtakım örgütlere üye olsun
lar?! Onlar, memur örgütleri... 
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YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Onları da gördük... 

BEKİR YÜRDAGÜL (Devamla) - Siz, başka gözlükle baktığınız için öyle görüyorsunuz; on
lar, öyle değiller. 

O anlamda, 87 sayılı ILO Sözleşmesi var elimizde ve çalışanlar içinde işçi-memur ayırımı 
yapmamış. Bu tasarı, Hükümetten geldiği şekliyle, işçi ve memur arasında ayırım yaparak "kamu 
çalışanlarının uluslararası örgütlerine üye olabilirler" diyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu, her iki 
konuda da sınırlamayı kaldırarak, bu tasarının 17 nci maddesinde, gerçekten, önemli bir görev üst
lenmiştir. Zaten, şu anda, Türkiye'de faaliyet gösteren Türk-İş, DİSK ve Hak-İş, 127 milyon üye
li Dünya Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesidirler. Yine, 57 milyon üyeli Avrupa Sendika
lar Konfederasyonuna (ETUC) Türk-İş, DİSK, Hak-İş üye ve Türkiye'deki kamu çalışanları sendi
kaları konfederasyonları veya sendikaları da bunlara üye ve bunlar, işçi-memur ayırımı yapmaksı
zın, tüm çalışanları kucaklayan örgütler. O nedenle, Türkiye'de faaliyet gösteren, şu anda kurulan 
kamu çalışanları sendikaları, onların konfederasyonları, sizden daha fazla, bizden daha fazla Tür
kiye'nin yararını düşünüyorlar. Kimse diyemez ki, o konfederasyonlar, o sendikalar, ülkesini dü
şünmüyorlar, vatanını düşünmüyorlar, başka amaçlar taşıyorlar; kimsenin böyle bir şey demeye 
hakkı yok. Onu söyleyen, önce, kendisine bakmak zorunda. O nedenle, burada, vatanperverlikte, 
vatanseverlikte kimse kimseyle yanşamaz. Tapu dairesindeki memur da, nüfus müdürlüğündeki 
memur da, öğretmen de, en az bizim kadar bu ülkeyi seven, düşünen insanlar; onların, ülkemizin 
aleyhine hiçbir hareket içinde, etkinlik içinde olacaklarına da ihtimal vermiyorum, böyle bir şey de 
olmaz. Eğer, oluyorsa, Türkiye'de yasalar işliyor, yargı işliyor, savcılarımız gerekeni yerine geti
rirler. Kimsenin, bu şekilde bir korkuya, şüpheye kapılmaması gerekir. 

Bu anlamda, Hükümet tasarısındaki düzenlemeyi yeniden getirmeye yönelik bir önergemiz. 
var; desteklersiniz zannediyorum. Bu, belki, bu tasarı içerisindeki en olumlu düzenlemedir. Mad
de, Hükümetten geldiği şekilde geçmemiştir; Plan ve Bütçe Komisyonu, bu konuda görevini yap
mıştır. Bunun, Bütçe ve Plan Komisyonundan geçtiği gibi yasalaşmasında yarar var diye düşünü
yorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde görüşmeler tamamlandı. 

Bir önerge var, onu okutup işleme koyacağım; ancak, bir hususu öncelikle bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

I. - Genel Kurulu ziyaret eden Filistin Yasama Konseyi Başkanı Ahmet Qurıe ve beraberin
deki parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hikmet Çctin'in, davetlisi olarak ül
kemizi ziyaret etmekte olan Filistin Yasama Konseyi Başkanı Sayın Ahmet Qurıe ve beraberinde
ki Parlamento Heyeti, şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına hoşgeldiniz diyorum efendim. (Alkışlar) 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışına 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/702, 21224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S, Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Sendika ve konfederasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, insan haklarına say
gılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğüne, Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkeleri ile vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göste
ren uluslararası kamu görevlileri kuruluşlarına serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilirler." 

Yusuf Bahadır > Saffet Aııkan Bedük M. Ali Yavuz 
Trabzon Ankara Konya 

Turhan Güven Haluk Yıldız Yusuf Bacanlı 
İçel Kastamonu Yozgat 

Ahmet İyimaya 
,. Amasya 

BAŞKAN - Sayın Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın 
Başkanım, kanun tasarımızın 21 inci maddesinde "Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederas
yonların yönetim ve işleyişleri Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esas
lara aykırı olamaz" yine, 39 uncu maddede -kapatmayla ilgili- "Anayasada belirtilen cumhuriyetin 
niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunan sendika ve konfederasyon, merkezle
rinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkeme kararı ile kapatılır" hükümleri yer aldığı için, Hükümetten gelen önerge şeklindeki 
kısmını Komisyonumuz çıkarmıştır; bu nedenle katılamıyoruz. 

Saygılar sunarım. . . ' • • • 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 

bu fıkra hükmü bizim tasarımızın ilk şeklinde vardı; Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarılmıştı; biz, 
bu önergeye katılıyoruz/ 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına konuşmak isteyen var mı efendim? 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük. (DYP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 

biz önergeye katıldık. Bu bakımdan, söz hakkının doğmaması gerekir. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, İçtüzüğün ilgili maddesinin son paragrafında, Komisyon ve Hükü

mete sorulduğunda, Hükümetin veya Komisyonun katılmaması halinde söz hakkının doğduğu 
açıkça belirtiliyor. 

Buyurun Sayın Bedük. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 17 nci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesi hususunda vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 21 inci Asırla beraber, demokratik anlayışın hâkim olduğu, bireyin öz
gürlüklerinin daha fazla önem arz ettiği ve birey özgürlüklerinin genişletildiği bir dönemi yaşaya
cağız. Dolayısıyla, özgürlük itibariyle ve demokratikleşme açısından, demokratik ve hukuka bağlı 
bir devlet anlayışının gereği olarak da birkısım meslek gruplarının örgütlenme hakkının bir tabiî 
hak, bir insan hakkı olduğunu kesin olarak ve öncelikle kabul ediyoruz. 

Ancak, her devlet, bir taraftan bireyin özgürlüklerini genişletirken, bir taraftan da, devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve rejimi konusunda da, keza, aynı şekilde tedbirlerini al
mayı kendisi için bir hak olarak görmekte ve bir sorumluluk olarak da değerlendirmektedir. Nite
kim, bütün ülkelerde anayasal rejimi korumaya yönelik birkısım tedbirlerin alındığı ve bunun, hem 
anayasada hem kanunlarda hüküm altına alındığı da malumlarınızdır. Ben, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Fazilet Partisi sayın sözcülerinin değerlendirmelerini saygıyla karşılıyorum; ancak, şunu 
özellikle belirtmek istiyorum: Gelecekte, özellikle ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara 
karşı tedbir almak ve buna paralel olarak birkısım değerlendirmeleri yapmak ve hazırlanmakta 
olan, görüşülmekte olan kanun tasarısına bununla ilgili hükümleri de koymak, daha ziyade, gele
cekle ilgili birkısım kuşkulan ortadan kaldırmaya yönelik bir temenni mahiyetindedir. Kaldı ki, ba
kın, "sendika ve konfederasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, insan haklarına saygı
lı, millî, demokratik, laik ve sosynl hukuk devleti niteliklerine; devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkeleri ile vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göster
meyen uluslararası kumu görevlileri kuruluşlarına serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilirler" 
şeklinde bir önergemiz vardır. Bu önergemiz fevkalade halisanedir. 

Türk Milletinin en önemli meslek grubu olarak değerlendirdiğimiz memurlarımızın, hiçbir za
man, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya cumhuriyetin temel niteliklerine ay
kırı bir davranış içerisinde olacağını düşünmüyor, kabul etmiyor ve onlara inanıyor ve güveniyo
ruz; ancak, gelecekte, birkısım uluslararası konfederasyonlara üye olabilme noktasında da belli ba
zı ilkeleri ve kriterleri getirmek, özellikle uluslararası anlaşmalar bakımından gerekli ve bu, gele
cekte bizim için de lazım olacaktır; o sebeple getiriyoruz. 

Değerli sözcülerin, özellikle şu noktadaki görüşlerine, müsaade ederlerse, katılmıyoruz: Biz, 
tereddüt ettiğimizden dolayı değil. O halde, söylemek lazım; memurların bu konuda yeminleri de 
vardır; memurlar, göreve başladıkları zaman, asaletleri tasdik edildiği zaman, bununla ilgili ilkeler 
konusunda bir yemin ediyorlar ve yemin belgesini imzalıyorlar, sicil dosyalarına da geçiyor. Bu ye
mine sadakatle bağlı kalacaklar, doğru; ama, kendilerinin yemin etmiş oldukları bu metinle ilgili 
bağlı bulundukları bir konfederasyonun veya sendikanın, bir başka uluslararası konfederasyona gi
derken de, yine aynı anlayış içerisinde hareket etmelerini dikkate almanın tabiî olması lazım; bu
nun dikkate alınması gerekir. Kaldı ki, işçilerle ilgili Sendikalar Kanununun "uluslararası işçi ve iş
veren kuruluşlarına üyelik" başlığı altındaki 28 inci maddesinde, bu, yine aynı şekilde yer almıştır; 
yani, bizim getirdiğimiz bu önergeyle, işçilerle ilgili Sendikalar Kanununda bulunan bu maddenin, 
memur sendikalarına da ilave edilmesi istenilmiştir. 
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Yüce Heyetinizin takdirlerine sunuyorum ve ümit ediyorum ki, önergemiz dikkate alınacaktır. 

Sevgiler ve saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (FP sıralarından "karar yetersayısı" sesleri) 
Oylamaya geçtik efendim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Şimdi, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, bakiri, oylamanın yapılacağını da biliyorsunuz. Lütfen, bizi zor durum

da bırakmayın; oylamaya geçtikten sonra ifade etmeyin. 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Oylamaya geçmeden söylendi. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Yani, duyuyorum... Bu konuda da hiç probleminiz olmasın, bü

tün uygulamalarım açık; zamanında yapılan her kararyetersayısı isteğini dikkate alıyorum. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Güvenceler 
Sendika üyelerinin güvencesi 
MADDE 18. - Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde 

sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı 
bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. 

Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle 
bir ayırım yapamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Ytırdagül; 
buyurun. 

CHP GRUBU ADINA BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli)-Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısının "Sendika üyelerinin güvencesi" başlığını taşıyan 
18 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; "hepinizi saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 17 nci maddede Genel Kurul tarafından yapılan değişiklik ve geriye dönüş 
-Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilen olumlu, ender madde değişikliklerinden bir tanesiydi-
gerçekten, kabul edemeyeceğimiz ve içimize sindirmekte zorlandığımız bir değişiklik oldu. 

Özellikle, Hükümetin, Hükümeti oluşturan partilerimizin ve Doğru Yol Partisinin bu kadar 
korkmalarını ve polisiye önlemlerle bazı şeyleri önlemeye çalışmalarını anlamakta zorlanıyoruz. 
Neden, biz, birtakım insanları potansiyel tehlike olarak görüyoruz; neden onların örgütlerinin Tür
kiye aleyhinde birtakım faaliyetler içerisine gireceğini peşinen kabul ediyoruz?.. Onlar, bizim, dev: 

lette görev verdiğimiz memurlar; yani, kolundan tutup atabileceğimiz insanlar; yani, onların, yasa
dışı birtakım örgütlerle ilişkileri varsa, cumhuriyet savcıları görevde; yargı çalışıyor; neden, birta
kım önlemlerle sendikaların faaliyet alanlarını daraltmaya çalışıyoruz?.. Gerçekten, hepimiz de
mokrasiden bahsediyoruz, hepimiz özgürlüklerden bahsediyoruz; ama, hiçbirimiz de insanımıza 
güvenemiyoruz, özellikle, memurumuza güvenemiyoruz bu tasarıda. 
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İBRAHİM YILMAZ (Kayseri) - Güvenle ne ilgisi var?!. 

. BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Çok yakından ilgili. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini, ben, yeniden kutluyorum, teşekkür ediyorum kendileri
ne. Böyle önemli bir konuda, çok önemli bir görev üstlendiler; ama, ne yazık ki, Genel Kurulda, 
bu, değişikliğe uğradı. Özellikle, Sayın Bakanın da, bu konuda önergeye katılmasını, gerçekten, an
lamakta çok zorlandım. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin, o tartışmalar yapılırken kendisini ik
na ettiğini zannetmiştim; ama, yanılmışım. Sayın Bakan adına, bunu da, bir şanssızlık olarak görü
yorum. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, sendikacılık veya temsilcilik -hele amatörce bu işi yapıyorsa
nız- çok zordur. 50 kişinin, 100 kişinin, 500 kişinin çalıştığı işyerlerinde sendika yöneticiliği yap
mak, işyeri sendika temsilciliği yapmak, çok zor bir olaydır. Bu yöneticiliği yapmayanların bunu 
anlaması mümkün değil. Oradaki sendika yöneticileri, tüm insanların -sizin ilgi alanınıza girsin gir
mesin- sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Oradaki sendika üyeleri içerisinde aktif olan insanlar, 
özellikle temsilci düzeyinde olan insanlar, gerçekten, orada çalışan iş arkadaşlarının tüm sorunla
rıyla ilgilenmek zorundadırlar. Elbette ki, bunların bir güvenceye alınmasında zorunluluk var. 

Burada, 151 sayılı ILO Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde, bu konuda bir önlem getirilmiş ve 
."çalışanlar, sendika üyeleri, işyerinde, iş saatlerinde ve iş saatleri dışında, sendikal faaliyetlerde bu
lunurlar; bununla ilgili cezaî müeyyide uygulanmayacağı gibi, farklı işlem de yapılmaz" denilmiş
tir; ancak, burada "kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, sen
dika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı, farklı bir 
işleme tabi tutulamaz" deniyor. Düşünün, sendikanın bir yayınını işyerinde birileri dağıtıyor veya 
sendikayla ilgili, herhangi bir etkinlikle ilgili olarak kamu çalışanları arasında bir bilgi alışverişin
de bulunuluyor; ama, bu düzenlemeyle, oradaki işveren vekili "benim iznim yok, sen bunu nasıl 
yaparsın" diye bir cezaî müeyyide yoluna gidebilir. Bu nedenle, bu maddenin "kamu görevlileri, iş 
saatleri dışında veya iş saatleri içinde, sendika veya konfederasyonların, bu kanunda belirtilen fa
aliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez" 
şeklinde değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısının -bu 
şekilde yasalaştığı takdirde- değişik maddelerine göre birtakım faaliyetlerde bulunan ve işveren ve-
kiliyle, oradaki amirle ilişkisi iyi olmayan birkısım insanlar, amirleri tarafından "neden benden izin 
almadın" diye cezalandırılabilir. Eğer bir zıtlaşma varsa, ufacık bir olay nedeniyle bile, bu, yaşama 
geçebilir. Bunu, biz, işçi sendikalarında görebiliyoruz. Özellikle işyerlerinde, sendikada biraz öne 
çıkmış, sendikal hareket içerisinde olan ve bu konuda biraz fazla çalışan dinamik insanlarımız, iş
verenler için fazla göze batar ve bu insanları cezalandırmak için de gerekçe aranır. 

Bizim, bu konuda, az sonra, Yüce Meclise sunulacak bir önergemiz var; bu önergeyle bu sa
kıncaların ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. Eğer, 18 inci maddenin önergemiz doğrultusunda de
ğiştirilmesi için destek verirseniz, zannediyorum, kamu çalışanlarının, sendika üyelerinin, işyerle
rinde daha özgür, daha rahat olabilmeleri ve sendikal faaliyetlerini de daha rahat yürütebilmeleri 
mümkün olabilecek. Bu anlamda, bu değişiklik önergemize de destek bekliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın sözcünün bir sataşması oldu; mü

saade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum... 
BAŞKAN - Yerinizden lütfen... . 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Doğru Yol Partisi, memur sendikalarıyla ilgili olarak 

getirilmiş olan kanun tasarısında memura güvensizlik içerisinde değildir. Biz, bir polisiye tedbiri 
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asla düşünmedik; hatta, kendilerinin görüşlerine teşekkür ettiğimizi, saygı duyduğumuzu da ifade 
ettik. Ancak, biz, işçi sendikalarıyla ilgili kanunda da böyle bir madde vardır; dolayısıyla, bunun 
bir mahzuru olmaması gerekir noktasından hareket etmek suretiyle böyle bir teklifi yapmıştık. On
dan dolayı, yanlış bir anlamayı önlemek bakımından Yüce Heyetinize arz diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük; görüşünüz tutanaklara geçirilmiştir. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Emin Aydınbaş; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 18 inci maddesiyle ilgili olarak 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan ve mevcut memur sendikalarının çoğunun tasvibini al
mamış olan bu tasarı, çok büyük çalkantılara ve tartışmalara vesile olmuştur, halen de olmaya de
vam etmektedir. Kışın kıyametin içerisinde, birçok memurunaızun, bu hak arama sürecinde, yol
larda ıslatılmasına ve birçok gösterilere sebebiyet vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının 18 inci maddesi, sendika üyelerinin gü
vencesini düzenliyor. Üyelerin, sendika üyeliğinden dolayı ayırıma tabi tutulmaması ve görev gü
vencesi, sendikacılığın "olmazsa olmaz" temel niteliklerindendir; nitekim, bu madde de bunu dü
zenlemektedir. -

Ancak, burada, işyerinde sendikayla ilgili faaliyetlerden ve etkinliklerden dolayı, işyeri tem
silcisinin, işveren temsilcisinin izni olursa ibaresi bulunmaktadır. Bu, büyük ölçüde, oradaki işve
ren temsilcisinin kişisel tavırlarıyla veya söz konusu olan sendikadaki görevlilerin, işveren temsil
cisi ile kene" aralarındaki kişisel meselelerden kolayca etkilenebilecek ve ters sonuç verebilecek bir 
maddedir. 

Bu inaddede -özellikle, özgürlükleri esas alıyorsak- mutlaka "sendikanın müracaatı halinde 
izin verilmesi" şeklinde bir ibarenin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde, birçok bakımdan, 
keyfî bir biçimde, işyerlerinde sendikaların çalışmaları kısıtlanabilecektir. 

Hükümetin -kuruluş süreci de dahil olmak üzere- bugüne kadarki antidemokratik uygulamala
rı ortadayken, getirdiği bu Sendika Kanonu Tasarısının da aynı özelliklerle malul olması kaçınıl
mazdı; nitekim, öyle de oldu. Bu yjsa tasarısının Hükümet tarafından geri çekilmesi, aslında, en 
uygun olanıdır; çünkü, bu tasarı üzerinde, üniversite! rin, mevcut sendikaların ve sendikacılıkla il
gili t rafların görüşleri yeteri kadar alınamamıştır. Dolayısıyla, fikrî açıdan bir kapsam darlığı söz 
konusudur. 

Toplugörüşmenin yapılamayacağı konusunda anayasal engel olduğu iddia ediliyor. Bu, aslın
da, Anayasada net olarak ifade edilmemiş, sadece yorumdan ibaret olan bir husustur. Anayasa hu
kuku uzmanı olan birçok profesör, Anayasanın toplusözleşme yasağı getirmediği yorumunu da 
yapmaktadır. Dolayısıyla, bu noktaların riet olarak açıklığa kavuşması gerekmektedir. Eğer, bu 
noktada kesin bir netlik isteniyorsa, yapılması gereken şey, bu tasarı getirilmeden önce gerekli ana
yasa değişikliklerinin yapılmasıydı. 

Tabiî, tasarı, mevcut haliyle çok antidemokratik ve tekelci bir görüntü arz etmektedir. Toplu
görüşme yetkisi, en çok üyeye sahip konfederasyona verilmiştir. Halbuki, toplugörüşmelerde yet
kinin, konfederasyona değil de sendikaya verilmesi gerekir; çünkü, kendi hak ve ücret konularıyla 
ilgili ayrıntılı bilgiye, sendika, konfederasyonlardan daha fazla sahiptir. Dolayısıyla, görüşmelere 
sendika yetkililerinin katılması daha uygun olur. 

Ayrıca, bu tasarı, Türkiye'nin taraf olduğu 87, 98 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerinde yer alan 
hakları da tanımamaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısının antidemokratik olduğunun en 

önemli göstergesi de, Anayasanın 53 üncü maddesidir; çünkü, burada, toplugörüşmelerin sendika-
larca yapılmasına imkân tanınmıştır; fakat, bu husus -demin de ifade ettiğim gibi- tasarıda, fede
rasyonlara verilmiştir ve katılacak konfederasyonun belirlenmesi hususunda gösterge olarak "en 
çok üyeye sahip olan konfederasyon" diye tanımlanmıştır. Bu, katılımcılık ve çoğulculuk ilkesine 
aykırıdır. Bu sebeple, biz diyoruz ki, toplugörüşmelere, konfederasyon değil de her sendika kendi
si katılsın; sendika üyeleri, ancak bu sayede haklarının korunduğundan yeterince tatmin olabilirler. 
Aksi halde, tek konfederasyonun katılması, hak gaspına yol açacaktır ve diğer sendika ve konfede
rasyonların kurulmasının da bir anlamı kalmayacaktır; çünkü, bu haliyle, bu tasarı, tek konfederas
yonu destekleyen ve diğer konfederasyonların işlevsiz kalması sonucunda kendiliğinden yok olma
sı sonucunu doğuracak tekelci bir sendika yasa tasarısıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yasa tekniği itibariyle, genel olarak, yasalarda serbestlik ana il
kedir, sınırlama ve kısıtlama ise istisnadır; ancak, genel sistemimizin içinde görülen hastalık; yani, 
vatandaşa güvenememe, vatandaşı potansiyel suçlu olarak görme; vatandaşı, her zaman için izlen
mesi, kontrol edilmesi ve denetim altında bulundurulması gereken bir varlık gibi gören zihniyet, 
maalesef, bu yasa tasarısında da kendini göstermiştir. Bu tasarıda da yasaklamacılık öne çıkmış, 
serbestlik ise istisna haline gelmiştir. Özellikle, çok geniş bir kesim, 15 inci maddede, kapsam dı
şı tutulmuştur. Bu kapsam dışı tutulma hususu, bugün, Türkiye'de gelinmiş olan kamu sendikacı
lığı noktasının çok çok gerilerine gitmek demektir ve Anayasanın eşitlik ilkesi bu suretle ihlal edil
miştir. 

Tekrar ifade ediyorum, en doğru olan, tasarının geri çekilmesidir. Aslında, bugüne kadar ya
pılan .görüşmelerden, Hükümetin de bu tasarıyı getirmiş olmaktan gizli bir pişmanlık duyduğunu 
hissetmemek mümkün değildir; ama, bir kere, ok yaydan çıkmıştır ve Hükümet, bundan rücu ede
memektedir; fakat, burada, tekrar ediyorum, böyle, hatalı, yanlış ve sakıncalı sonuçları daha son
raki günlerde acı acı idrak edilecek olan bu tasarının, biraz medenî cesaret gösterilerek geri çekil
mesi, sakıncalarının giderilmesi ve hatta, Anayasada toplusözleşme hakkı tanıyan değişikliklerin 
yapılması suretiyle tekrar getirilmesi, en uygun olan tarz olacaktır. 

Bunun için, sizlerden, Fazilet Partisi olarak imzaya açtığımız, Anayasanın ilgili 51, 53 ve 54 
üncü maddelerinin değişikliğiyle ilgili teklifimize destek vermenizi talep ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle, bir madde önce kabul edilmiş bulunan deği
şiklikle, burada bile, özgürlükler noktasında, serbestlikler noktasında geri adım atmış olduğumuzu 
müşahede ettik. Elbette, ülkemizin şartları, Anayasası ve yasaları doğrultusunda, hassas olduğu
muz, korumak zorunda olduğumuz hususlar vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayalım. 
MEHMET EMİN AYDINBAŞ (Devamla) - Ancak, özellikle, uluslararası sendikal örgütler 

için, kendi ülkemiz için geçerli olan ve hatta, birçoğu, orada yazılış amacının dışında kullanılan hu
suslar dolayısıyla, bu tür özelliklerin uluslararası sendika kuruluşlarından istenmesi, son derece ga
riptir. Eğer, biz, bir uluslararası sendika kuruluşunun bu hususlara uygun olup olmadığını takdir 
edip, bizim, kendi ulusal kamu sendikalarımızın bunlara üye olup olmaması hususunda karar vere
ceksek, netice itibariyle, bu uluslararası kuruluşları kendi yasalarımıza göre yargılamış oluyoruz. O 
zaman, bu, evrensel kabul görmüş, evrensel hukuk ilkeleri içerisine Anayasamızın değiştirilemez 
olan bu ilkelerini de yerleştirelim ve bu şartlarda, biz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Aydınbaş. 
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MEHMET EMİN AYDINBAŞ (Devamla) - Teşekkür edeyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Hiç açmıyorum, biliyorsunuz. . r 

MEHMET EMİN AYDINBAŞ (Devamla) - Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (FP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydınbaş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bacanh; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BACANLI (Yozgat) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Memur Sendikaları Kanunu Tasarısının 18 inci maddesi üzerinde şahsım ve Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

, Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 18 inci maddeye geçmeden önce, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Fazilet Partisi sözcülerinin, biraz önce Yüce Heyetinizce kabul gören maddeyle ilgili görüş
lerine cevap vermek İstiyorum. 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Grup Başkanvekiliniz cevap verdi. 

BAŞKAN - Sayın Bacanh, maddeyi geçtik; Grup Başkanvekiliniz de cevap verdi. Yeni sataş
malara yol açabileceğiz, müzakereyi uzatacağız. Ben sizden özellikle istirham ediyorum, madde 
üzerinde konuşun. 

YUSUF BACANLI (Devamla) - Sayın Başkanım, Grup Başkanvekilimiz Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsüne cevap verdi. Fazilet Partisi... 

BAŞKAN-Sayın Bacanh... 
YUSUF BACANLI (Devamla) - Bir iki cümleyle efendim... 
BAŞKAN - İstirham ediyorum, 18 inci madde üzerinde konuşun. 
YUSUF BACANLI (Devamla) - 17 nci maddedeki, özgürlükler ve serbestçe görev alma ko

nusundaki değişiklik önergesini, izninizle okumak istiyorum: "Sendika ve konfederasyonlar, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin şekline, insan haklarına saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hu
kuk devleti niteliklerine; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait 
egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı il
keleri ile, vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göstermeyen, uluslararası kamu görevlileri ku
ruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler" denilmektedir. Acaba, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Fazilet Partisi sözcülerinin gönülleri, bizim sendikaların ve konfederasyonların bu
na aykırı kuruluşlara üye olmasını arzu eder mi?..(FP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Böyle bir şey var mı; terbiyesiz herif!.. 
BAŞKAN - Sayın Bacanh, her iki partinin sözcüleri de niyetlerinin bu olmadığını ifade etti

ler; lütfen, madde üzerinde konuşun. 

MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Her sendika, kendi ülkesinin yasalarına göre kurulur. 
O ülkelerin yasalarını kontrol etmek... 

BAŞKAN - Sayın Aydınbaş, sizin neyi ifade ettiğinizi söyledim. 
Sayın Bacanh, lütfen, madde üzerinde konuşun. 
YUSUF BACANLI (Devamla) - Peki efendim. 
Sendikaya üye olma güvencesi, sendikal hareketin can damarıdır. 151 sayılı ILO Sözleşmesi

nin 4 üncü maddesi, bu özgürlüğün sağlıklı kullanılması amacıyla düzenlenmiştir. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3 üncü maddesinde "herkesin yaşama, kişi özgürlüğü ve 

güvenliği hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgüt ve 
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kaynaklarına göre, herkes, onur ve kişiliğinin, özgür gelişmesinin ayrılmaz bir öğesi olarak ekono
mik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi hakkına sahiptir" denilmekte, 23 üncü madde
sinde ise "herkesin, çıkarlarını korumak için, sendika kurma hakkı ya da sendikaya üye olma hak
kı vardır" ifadesi yer almaktadır. 

Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmenin 8 inci maddesinde; 
"Bu sözleşmeye taraf devletler: 

a) Herkes, ekonomik ve toplumsal çıkarlarının korunup geliştirilmesi için sendika kurma ve 
ancak ilgili örgütün kurallarına bağlı olmak koşuluyla istediği sendikaya üye olma hakkına ve kul
lanılmasında, demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ya da kamu düzeni ya da başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması bakımından zorunlu bulunan ve ancak yasayla konulmuş olanlar dı
şında bir kısıtlama uygulamamayı, 

b) Sendikaların, ulusal federasyon ya da konfederasyonlar kurma ve konfederasyonların ulus
lararası sendika örgütleri oluşturma ya da örgütlere katılma hakkını, 

c) Sendikaların, demokratik bir toplumda, ulusal güvenlik ya da kamu düzeni ya da başkaları
nın hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından zorunlu bulunan ve ancak yasayla konulmuş 
olanlar dışında başka sınırlamalarla bağlı olmaksızın özgürce çalışma hakkını yükümlenir" denil
mektedir. 

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 22 nci maddesinde "Herkes başkalarıy
la birlikte dernek kurma hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, herkesin çıkarlarını korumak için 
sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını içerir. Bu maddenin hiçbir hükmü, sendika kurma 
özgUrlüğü veya örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 1948 tarihli Uluslararası Çalışma Örgü
tü Sözleşmesine taraf devletlere, bu sözleşmede öngörülen güvenceleri zedeleyecek yasal önlemler 
alma ya da yasaları bu güvenceleri zedeleyecek biçimde uygulama yetkisi vermez" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, memur sendikacılığının en temel sorunlarından 
biri, kitleselleşmedir. Kitleselleşmekten kastımız ise, sendi kal aşabilir kitlelerin çoğunluğunu kap-
samasıdır. Ne var ki, memur sendikaları, örgütleyebileceği kitlenin yüzde 15-20'sini çatıları altına 
toplamış durumdadırlar ve bu kitlenin en büyük bölümünü, doğal olarak, çeşitli yıllarda ya da ha
len çeşitli siyasal eğilimler doğrultusunda tutuma sahip memurlar oluşturmaktadır. Bu, hem kaçı
nılmaz hem de memur hareketi için iyi bir başlangıçtır; çünkü, nerede ve ne zaman olursa olsun, 
örgütlenmeye ve mücadeleye katılanlar, kitlelerin en ileri kesimleri olmuştur. Türkiye'deki memur 
hareketinin daha değişik bir yol izlemesi için, elbette neden yoktur. Dahası, her kitlesel mücadele 
ve kitle örgütlenmesinde yönetime gelenlerin, geçmiş mücadelede en önde yer alanlar olmasının 
da, herhangi bir tersliği yoktur; ama, sendikal örgütlenme, aradan geçen beş altı yıla karşın bir tür
lü dar çerçevesinin dışına çıkıp geniş yığınları kapsamıyorsa ve bir türlü kitleselleşemiyorsa, bir 
yerde sorun var demekti r. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ilk memur sendikasının kuruluşundan bu ya
na yedi yıl geçmiş bulunuyor; bu süre içinde, kişi işkollarında kendine has özelliklerinden gelen 
kitleselleşmenin dışında, genel anlamda, ilk birkaç yılda ulaşılan memur çevresini çok aşmış değil
lerdir. 

Öte yandan, memur sendikalarının eylemleri, basın açıklamaları, küçük çaplı protesto gösteri
leri ve her yıl temmuz ayında yinelenen Ankara gösterileriyle memur hareketi, kendini genişleye
rek yeniden üreten bir hareket değil, tekrarlayan rutin eylemlerle sınırlı kanunların gündeme gel
mesiyle canlanan bir hareket özelliği göstermeye başlamıştır. 

Üye sayısının gerektiği gibi artmaması, eylemlerin ve faaliyetlerin çeşitlilik ve nitelik bakı
mından zenginleşmemesi, memur hareketinin, bugün, en temel handikaplarından biridir. 
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Siyasallaşmış insanlar dışında, memur kitlelerinin sendikalara uzak durmasınınThedeni, güven 

bunalımıdır. Sendikal eylemler, siyasal karakterinin dışına çıkamamış eylemler olarak algılanmak
ta ve büyük bir güven bunalımı bulunmaktadır. 

Sendikalar, kitle örgütleridir ve sendikalarda her düşünce, her inanç ve sendikal anlayıştan ki
şilerin bulunması kaçınılmazdır; bu yüzden de, çok değişik sendikal anlayışların parçalanmasının 
tersine, bir sendikada bulunması, mücadele etmeleri, görüşlerini her yerde ve her kongrede ifade 
etmeleri sendikal demokrasi için vazgeçilmezdir; çünkü, bir işkolunda üç-beş parça olmak yerine, 
güçlü ve rekabet yapabilecek sayılara düşmeyi daha akıllıca bir Örgütlenme olarak görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk siyasal hayatındaki bölünmüşlüğün getirdiği so
runları hep birlikte yaşamaktayız. Bütün fikirlerin özgürce ifade edilmesi elbette güzeldir. Yalnız, 
paralellik arz eden düşünce yapılarının, varyantlarıyla beraber aynı örgüt içinde mücadelesi birlik
teliği, bu Parlamentonun sağlıklı çalışması ve ülkenin istikrarı için ne kadar gerekliyse, sendikal 
hareketler için de o kadar lazımdır. Burada, sendikal hareketlerin yönetimindeki insanlara, büyük 
görevler düşfnektedir. / 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasallaşmamış geniş kitlelerin, örgütlenme şemsiyesi 
içinde olmayışlarının önemli bir sebebi de, 18 inci maddeyle ilgilidir; sendika üyelerinin güvence
sinin sağlanmasıyla ilgilidir. Her ne kadar, sendikal oluşumlar, Anayasaya aykırı değilse de, kanu
nî düzenlemeler yapılmadığı için bir korku yaşanmaktadır. İnsanlarımız, örgütlenme özgürlükleri
ni kullanmak için, böyle bir güvenceyi aramaktadırlar. Memur sendikalarında, çeşitli işçi sendika
larında, bugün yaşandığı gibi pasif kitle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bacanlı, toparlıyoruz* 
YUSUF BACANLI (Devamla) - Demokrasi, insan haklarının güvenceye alındığı bir rejimdir. 

Sendikal demokrasi ve demokratik mekanizmaların işlemesi, sadece, sendikalarda, yöneticiler ile 
taban arasındaki ilişkilerde gerginliğin kaldırılması değil, aynı zamanda, eylemlerin kitlesel ger
çekleşmesinin ve sendikaların kitleselleşmesinin de başlıca dayanaklarından biridir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bacanlı. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Görüşmekte olduğumuz 18 inci madde; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun; yani, İşçi Sendi

kaları Yasasının 31 inci maddesinin beşinci fıkrasına uygun bir hüküm ifade etmektedir; içeriği ba
kımından, uluslararası sözleşmelerin ilkelerine de yeterli gözükmektedir. 

Daha önceki konuşmalara ilaveten hemen şunu ifade edeyim: Bu kanun tasarısı, hiçbir zaman, 
ne Gruburnuzca ne Hükümetçe bir reform tasarısı olarak öne sürülmedi. Bu kanun tasarısı, kendi 
mantığı içerisinde tutarlılığı yürütmeye çalışan ve kamu çalışanları sendikalarına bir hukukî çerçe
ve çizmeye gayret eden bir kanun tasarısıdır; bu tasarı için, kimse "iddialı bir reform tasarısı" diye 
herhangi bir beyanda bulunmamıştır; ama, 1945'ten, 1946'dan beri, ilk defa, kamu çalışanları için 
belli bir hukukî çerçeve getiren bir kanun tasarısı olduğu da kuşkusuzdur. 

18 inci maddenin hükümleri yerindedir. 
Arz eder, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 

Sayın Bekir Yurdagül?..Yok. 

Sayın Esat Bütün?.. Yok. -̂  

Sayın Aslan Polat, buyurun. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Görüşülmekte olan tasarının 18 inci maddesinde, güvencelerden bahsediliyor. Sendika üyele
ri, iş saatlerinin dışında herhangi bir şekilde soruşturmaya tabi tutulmayacaklar; iş saatleri içerisin
de de, özetle "ancak işverenin izniyle faaliyetlere katılabilirler" deniliyor. 

Bir de, ikinci paragrafta "Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendikalı veya sendikasız 
diye bir ayırım yapamaz" deniliyor; fakat, hepimiz de biliyoruz ki, biraz sonra bu tasarı kanunla
şırsa, toplugörüşmelerde tek konfederasyon yetkili olacağı için, Hükümetin veya devletin destek
lediği sendikaya üye olanlarla olmayanlar arasında bir ayırım gözetilecektir. İnşallah gözetilmez di
yeceğiz; ama, şimdiye kadar görmüş olduğumuz bütün uygulamalarda, bu ayırımın yapıldığını, bu 
ikilemin daima yapıldığını, maalesef, gördük. 

Burada, bazı şeyler güvence olarak yazılıyor; ama, insan, bazen de, tamam, belki bu maddey
le sendikaya üye olmasının güvencesi var; ama, sendikanın kendisinin ne güvencesi var diyor. Bi
raz sonra, bir sürü kapatma maddeleri gelecek, toplusözleşmede ve grevde bir sürü yasaklar gele-. 
cek; ondan sonra da, biz, burada, sendika üyelerine güvence verdik diye kalkıp güveneceğiz veya 
övüneceğiz. Bunlar, biraz göstermelik güvenceler. 

Burada, biraz önce kabul edilen madde üzerinde, Fazilet Partisine biraz haksız yere ithamlar
da bulunuldu. Fazilet Partisi üyeleri olarak, biz... 

BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen, siz de madde üzerinde... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam, madde üzerinde görüşüyoruz Sayın Başkan. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bu madde çok görüşüldü. O madde de görüşüldüğü zaman, bu

rada, yazılı olan maddelerin çıkarılmasındaki maksat bu; kimse buna karşı olduğu için değil; ama, 
biz, biraz mahcup oluruz diye dedik. 

Şimdi, insan haklarından bahsediyoruz. Avrupa'ya gittik. Avrupa'da, bize "siz, insan hakla
rından bahsediyorsunuz; ama, sizin ülkenizde, 1990'lı yıllardan sonra 3 500-4 000, 1970'li yıllar
dan beri 14-15 bin faili meçhul cinayetlerden bahsediliyor; bu, ne biçim insan haklan" dedikleri za
man, ne cevap vermek durumunda kalırız? Acaba, yarın, Avrupa'ya gidip, bu sendikalarla insan' 
hakları konusunda konuşmaya kalktığımız zaman, onlar bize "sizin getirdiğiniz bir kanun tasarısı
nı protesto eden memurlar, Kızılay'da, Ankara'nın göbeğinde tanklarla kovalandı; bu, ne biçim in
san hakkı" dedikleri zaman, biz, mahcup olmaz mıyız? Onun için, bu konulan konuştuğumuz za
man biraz dikkat edelim. 

Burada, din ve vicdan hürriyeti diyoruz. Bu, bizim her zaman için müdafaa ettiğimiz konudur; 
ama, din ve vicdan hürriyeti dediğimiz zaman, Avrupa'ya gidip, bunu konuştuğumuz zaman, biri
leri, bize "sizin ülkenizde, bir insanın, ferdin, namaz kılarken bile okuyacağı ayetin Arapça veya 
Türkçe olmasına bile müdahale ediliyor, bu tartışılıyor" dediği zaman, biz, hangi vicdan hürriye
tinden bahsedeceğiz? 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Maddeyle ne alakası var?.. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) - Ayıp, ayıp! 
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BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen madde üzerinde... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Madde üzerinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Madde üzerinde konuşmuyorsunuz. Lütfen, madde üzerinde konuşun. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam, tamam madde üzerinde konuşuyorum. 

Bu konuları getirdikten sonra, bizi burada itham etmeniz yanlış oluyor diye söylüyorum. 
Plan ve Bütçe komisyonunda da, zaten, bu, Anavatan Partisi ve DSP'nin oylarıyla kaldırılmış

tı. Kaldırılmasındaki sebep de... Orada, böyle, birtakım hukukî tartışmalara yol açmasın, sendika
lar herhangi bir yere üye olduğu zaman, bu demokratik mi, antidemokratik mi tartışması olmasın 
diye söyledik. ILO sözleşmelerini kabul eden bütün ülkelerde, sendikaların, demokrasiye de, insan 
haklarına da, özgürlüğe de -teröre bulaşmadığı müddetçe- uymaları kabul edildiğine göre ve biz de, 
kendi iç sözleşmelerimizde buna uymayı kabul ettiğimize göre, esasında, bir tartışma olmaması la
zımdı. Belki, sizin, burada korktuğunuz veya... 

BAŞKAN - Sayın Polat, beni, sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın; lütfen, madde 
üzerinde konuşun. 

ASLAN POLAT (Devamla) -Tamam Sayın Başkanım; ama, bizden önce konuşan birkaç üye, 
bu yönde, bizi, haksız yere itham etti de, onun için söyledim. 

Sayın Başkanım, ne demek istediğimiz anlaşıldı. Tekrardan, şunu söylemek istiyorum: Kamu 
işverenlerinin, kamuda sendikalı olanlar arasında bir ayırım yapmaması için en büyük güvence, bi
raz önce de söylendiği gibi, çok yetersiz bile olsa, toplugörüşmelerin ve toplusözleşmelerin, hiç ol
mazsa tek konfederasyona verilmemesi olacaktır. Burada, Hükümetin veya devletin tercihi babın
da öne çıkan bir konfederasyon olmadığı zaman, bu madde daha gerçekçi olur ve daha çok kulla
nılır diye düşünüyorum. 

Ayrıca "Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika 
veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işle
me tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez" deniliyor. Burada da, yine, bir çekincemiz var. 
Acaba, Hükümet veya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayın. 
ASLAN POLAT (Devamla) - . . . devlet, kendi tercih etmediği bir sendikaya üye olanlarla, ol

mayanlar arasında bir fark gözetirse ne olacak? Hükümetin tercih etmediği sendikaya veya konfe
derasyona üye olan sendikacıların güvencesini nasıl elde edeceğiz? Bu konuda da, bizim, birtakım 
tereddütlerimiz var. 

Bu tereddütler, bizim, biraz evhamlı olmamızdan kaynaklanmıyor; bugüne kadar gördüğümüz 
uygulamalardan kaynaklanıyor. 

Burada, bu güvenceleri verdiğimiz memurlarımıza, gerçekten bir sendika hakkı verseydik; ya
ni, toplusözleşmesiylc, greviyle, modern ülkelerde olduğu gibi sendika hakkı verseydik diye düşü
nüyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 
Madde üzerinde 2 önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme 

koyacağım. ' 
Önergeleri okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 18 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş Bekir Kumbul Bekir Yurdagül 

Ankara Antalya Kocaeli 
M. Cevdet Selvi Yusuf Öztop 

İstanbul Antalya 
Sendika üyelerinin güvencesi 

Madde 18.- Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya iş saatleri içinde, sendika veya konfede
rasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutula
maz ve görevlerine son verilemez. 

Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında, sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle 
bir ayırım yapamaz. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamu işvereni, bir sendikaya üye olanlar ile olmayanlar veya ayrı sendikalara üye olanlar ara
sında, işe alınma, görevlendirme, özlük hakları, meslekî ilerleme ve yükselme, disiplin ve göreve 
son verme hükümlerinin uygulanması yönünde herhangi bir ayırım yapamaz. 

Yusuf Bahadır Yusuf Bacanlı Mehmet Ali Yavuz 
Trabzon Yozgat Konya 

Saffet Arıkan Bedük Nahit Menteşe Turhan Güven 
Ankara Aydın İçel 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre yeniden okutup, işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 18 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş 
(Ankara) 

ve arkadaşları 

Sendika üyelerinin güvencesi 
Madde 18- Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya iş saatleri içinde, sendika veya konfede

rasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutula
maz ve görevlerine son verilemez. 

Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında, sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle 
bir ayırım yapamaz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMI ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Önerge sahipleri ?.. 

BEKİR YURDAGÜL(Kocaeli)-Sözistiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yurdagül. (CHP sıralarından alkışlar) 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kamu Görevlileri Sendi

kaları Kanunu Tasarısının 18 inci. maddesiyle ilgili bir önergemiz var; bu önergemize 151 sayılı 
ILO Sözleşmesinin hükümlerini taşıdık. 151 sayılı ILO Sözleşmesinde, sendika üyeleri, sendikaya 
üye olmaları nedeniyle veya işyeri içinde veya işyeri dışında sendikal faaliyetleri nedeniyle herhan
gi bir farklı işleme tabi tutulamaz deniliyor. Burada,.tasarının 18 inci maddesinde ise "iş saatleri dı
şında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde" diyor. 

Şimdi, hepimiz, Türkiye'de, işveren vekili konumundaki kişileri veya amir konumundaki ki
şileri biliyoruz, birçoğumuz da oralardan geldik. İşveren vekillerimiz veya amir konumundaki ki
şiler, biraz, kraldan çok kralcı konumunda ve yasakçı anlayışa sahipler; özellikle, sendikal faaliyet
lere hiç tahammül göstermiyorlar ve bu anlamda da sendikayla ilgilenen kişilere düşman gözüyle 
bakıyorlar. Bu anlamda, biz, önergemizde şunu söylüyoruz: "Kamu görevlileri iş saatleri dışında 
veya iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katıl
malarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez." Yani, 151 sayılı 
ILO Sözleşmesinin sendika üyelerine tanıdığı ve işyeri içindeki faaliyetlerine ilişkin hükümlerini 
önergemize taşıyarak, bunun, tasarının 18 inci madde hükmü olarak geçmesini istiyoruz. Önerge
mize destek istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, ondan önce, bir yok

lama talebi vardır. 
Salondaki mevcut sayı da, yoklama talebini haklı kılacak bir görünüm göstermektedir. 
Şimdi, yoklama talebinde bulunan arkadaşların burada olup olmadıklarını kontrol edeceğim; 

işlemi ona göre başlatacağız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ayağa kalksınlar, ayağa... 
BAŞKAN - Usulümüz neyse onu yapacağız efendim. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 57 nci maddesi uyarınca yoklama yapılmasını saygıyla arz ederiz. 
Nihat Matkap?..Burada. 
Bekir Kumbul?.. Burada. 
Mahmut Işık?.. Burada.. 
Ayhan Fırat?.. Burada. 
M. Cevdet Selvi?.. Burada. 

ı • 

Yahya Şimşek?.. Burada. 
Yusuf Öztop?.. Burada. _ 
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Ali Rıza Bodur?.. Burada. 
Veli Aksoy?.. Burada. 
Şahin Ulusoy?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 

İsmet Önder Kırlı?.. Burada. 

Fatih Atay?.. Burada. 
Bekir Yurdagül?.. Burada. 
Metin Arifağaoğlu?.. Burada. 
Zeki Çakıroğlu?.. Burada. 

Hilmi Develi?.. Burada. 
Yüksel Aksu?.. Burada. 
Atilâ Sav?.. Burada. 

Ahmet Küçük?.. Burada. 
Yoklama talebinde bulunan sayın milletvekilleri hazırlar. 

Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

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

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39 Arkadaşının^ İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11702, 21224, 2/929, 211000, 211023, 
2/1024) (S. Sayısı : 553) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz Ateş ve arkadaşlarının önergesini oylayacağız. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamu işvereni, bir sendikaya üye olanlar ile olmayanlar veya ayrı sendikalara üye olanlar ara
sında, işe alınma, görevlendirme, özlük hakları, meslekî ilerleme ve yükselme, disiplin ve göreve 
son verme hükümlerinin uygulanması yönünde herhangi bir ayırım yapamaz. 

Yusuf Bahadır 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı
yoruz. * -

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın önerge sahibi, gerekçeyi mi okuyalım efendim? 
YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kişinin sendikaya üye olup olmaması, kişinin hür iradesine bırakılmıştır; fakat, buradaki gü

vencenin hangi konuları kapsadığı, tasarı metninde açıkça ifade edilmemiştir. Bu durum, 2821 sa
yılı Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinde bu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, tasarıda bu 
açıklık dikkate alınmamıştır. 

BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 

Sendika yöneticilerinin güvencesi 
MADDE 19. - Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarih

ten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. 
Sendika şubeleri en az 1 000 üye ile kurulur. 1 000 ile 3 000 üyesi olan sendika şubelerinde 

1 yönetim kurulu üyesi, 3 001 ile 5 000 üyesi olan sendika şubelerinde 2 yönetim kurulu üyesi, 
5 001 ile 7 500 üyesi olan sendika şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi, 7 501 ile 10 000 üyesi olan 
sendika şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi ve 10 001 ve daha fazla üyesi olan sendika şubelerin
de 5 yönetim kurulu üyesi genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır. 

Kamu görevlilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının kendileri tarafından her 
ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik de
recelerinde değerlendirilir. 

Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar, kamu ku
rumlarındaki görevlerini sürdürürler. 

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki 
görevlerinden ayrılanlar, eski görevlerine ya da benzer başka bir göreve dönerler. Onbcş gün için
de görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 

Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahke
meye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Cafer Güneş; buyurun. (FP sı
ralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde, Fazi
let Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Partim adına, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sosyal bir hukuk devleti olmanın göstergelerinden birinin örgütlenme öz

gürlüğü olduğu, hepimizin ortak kabulüdür. Bu özgürlüğün, sendikal hak olarak, tüm çalışanlara 
ayırımsız uygulanması gerekmektedir; ancak, sendikal hak, işçilere tanındığı halde, bu haktan ka
mu çalışanları yoksundur. Bu eksikliği gidermek için çalışıyoruz, görüşüyoruz. Ancak, bir işi ya
parken, dört başı mamur olarak yapılması için gayret sarf edilmelidir. Yaklaşık 2 milyon insanı il
gilendiren bir yasa tasarısını görüşüyoruz ve bu yasa tasarısı da, sekiz yıla yakın bir zaman bekle
menin neticesi olarak önümüze gelmiştir. 

İktidar partisine mensup arkadaşlar "siz, muhalefetteyken farklı konuşuyordunuz, şimdi fark
lısınız" diyorlar. Eğer, bu noktadan hareket edecek olursak, partilerin iktidardayken başka muhale
fetteyken başka söyledikleri toparlanırsa, belki bir kitap olur; bunun dışında da hiçbir parti kalmaz. 
Bunu açıkça ifade ediyorum. 

Örneğin, Sayın Ecevit, 14 Haziran 1995'te Anayasa değişikliği sırasında şu konuşmayı yapı
yor: "Anayasa Komisyonundan gelen metinde ne diyor: 'Kamu görevlilerinin sendikaları, idareyle 
oturacaklar toplugörüşmeler yapacaklar, bu görüşmelerin sonuçlarinı bir tutanağa bağlayacaklar; 
ama, o tutanak, idareyi de Türkiye Büyük millet Meclisini de bağlamayacak!' Bu, kamu görevlile
riyle alay etmektir." Yine, Sayın Ecevit, kendisiyle çelişerek ve uluslararası ilkeleri yok sayarak, 
kamu görevlileriyle alay eden bu tasarıyı, maalesef, imzalıyor. 

Onun için, arkadaşlar, oyunu kuralına göre oynamalıyız; yanlışlar yanlışlara dayanak yapılma
malı, işin doğrusu ve işin gereği neyse o yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, biz, işçimize de memurumuza da güvenmeliyiz. Devletin tüm işlerini ema
net ettiğimiz insanlara yetki vermekte hiçbir sakınca görülmemektedir. Hiç unutmayalım ki, yetki
ler dağıtıldıkça güzellikler çoğalır, artar. 

Çıkarmaya çalıştığımız bir yasayı gereği gibi yapmıyoruz, şimdilik mantığıyla yapıyor ve dü
zeltmek için de akla karayı seçiyoruz; tıpkı, sekiz yıllık kesintisiz eğitimde olduğu gibi. Bildiğiniz 
gibi, hazırlıksız çıkarılmış... Şu anda elimde bir not var. Notun neticesini tetkik etmedim. Çanka
ya'da bir ilköğretim okulu, şu anda müstahdemi olmadığı için, öğrenci velileri tarafından sırayla 
temizleniyor. Hazırlık olmadan yapılacak bu tür çalışmalar, netice vermiyor; onu ifade etmek isti
yorum... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ne ilgisi var! 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Yine, tıpkı Anayasayı değiştirdiğimiz halde, uyum yasalarını üç 

yıldır çıkaramadığımız gibi... Gelin, bu yasayı, şimdilik anlayışıyla değil, mantığına uygun çıkara
lım. Sekiz yıl beklenmiş. Ziyanı yok, biraz daha beklenir, ilgili Anayasa maddesi değiştirilir; ilgili 
yasalar değiştirilir, bu yasa, işte o zaman yasa olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz tasarı, çalışma hayatımızda önemli bir ki
lometre taşı olabilir; çağdaş ve demokratik bir ülke olmak yolunda çok ağır eleştiriler almış olan 
Türkiye, bu tasarıyla ciddî bir sınav verecektir. Bu açıdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, ülke
miz de, görüşülmekte olan bu tasarı nedeniyle ciddî bir sınav vereceklerdir. Sorumlu ve bilinçli ka
mu görevlilerine, bu konumlarına yaraşır bir hukuksal düzenleme getirmek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin borcudur. Bu borç yerine getirilmediği sürece, Türkiye, uluslararası platformlarda hak
lı olarak, daha çok eleştirilecektir. 

Değerli arkadaşlar, Uluslararası Çalışma Örgütünün 27 Haziran 1978 tarihinde kabul ettiği ka
mu hizmetinde örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam şartlarının belirlenmesi yöntemleri
ne ilişkin 151 sayılı Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, ancak 1993'iin şubatın
da Resmî Gazetede yayımlanmıştır; çok geriden takip edilmekte. Tekrar ediyorum; çıkan yasayı ta-
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mir etmek fevkalade zorlaşıyor; demir tavında dövülür, tavı geçince, durum meydanda; olay, gö
zümüzün önünde. 

Kıymetli arkadaşlar, elimizi vicdanımıza koyarak şu soruları kendimize sormamız lazım: Bir 
sendika düşünün, grevi yok, toplusözleşmesi yok; yaklaşık sekiz yıl sonra bu şekilde Meclisin hu
zuruna geliyor; önceki haliyle daha geniş kapsamlıyken, yasayla geriye götürülüyor. Peki, sendika 
hakkınız, pazarlık gücünüz yok; bari, ekonomik ezilmişliğinizi, Meclis olarak biz giderelim, Hükü
met olarak biz giderelim desek, o da yok... 

Bildiğiniz gibi, enflasyon yüzde 100'ün az bir altında, tabiri caizse 99,9. İhtimaldir ki, verdi
ğimiz ve vereceğimizle birlikte, memura yüzde 60Mar civarında zam yapacağız. Bu durumda, sen
dikayla haklarını alamayacaklar, Meclisimiz, Hükümetimiz, haklarını veremeyecek ve ezilmişlik
leri devam edecek. 

Arkadaşlar, tasarının 19 uncu maddesine baktığımızda: "Sendika veya konfederasyon yönetim 
kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumların
dan aylıksız izinli sayılırlar. 

Sendika şubeleri en az 1 000 üye ile kurulur. 1 000 ile 3 000 üyesi olan sendika şubelerinde 1 
yönetim kurulu üyesi, 3 001 ile 5 000 üyesi olan sendika şubelerinde 2 yönetim kurulu üyesi, 5 001 
İle 7 500 üyesi olan sendika şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi, 7 501 ile 10 000 üyesi olan sen
dika şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi ve 10 001 ve daha fazla üyesi olan sendika şubelerinde 5 
yönetim kurulu üyesi genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır..." deniliyor ve devam ediyor. 

' Değerli arkadaşlar, her haliyle, kırpıla kırpıla, âdeta kuşa benzetilen yasa tasarısının 19 uncu 
maddesinde de birtakım engeller görmekteyiz. , 

Hepinizin bildiği gibi, işçi sayısı, memur sayımızın 2 katından fazladır. Şube kurmak için en 
az 1 000 üye şartı gerekiyor. Ne demek oluyor bu: Çok iş kolunda şube kurulamaz veya birkaç vi
layet birleşerek bir sendika şubesi kurar manasına geliyor. Bu konuda değişiklik önergemiz de var. 
Biz, esasen, şube kurmada, üye sayısını sendikaların ilgili organları belirlemeli diyoruz. Ancak, 
önergemizde bu sayıyı "250 üyeyle şube kurar "şeklinde değiştiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, işçilerin de şube kurmaları için gerekli üye sayısı 500'dür.'Gözle görü
len, elle tutulan bu çelişkiyi hep birlikte düzelteceğimize inanıyorum. Geliniz, memurlarımıza bir 
mevzi değil, bir mevki kazandıralım; kazanılmış hakları geriye götürmeyelim, memurlarımızdan 
kesinlikle korkmayalım ve yarım yamalak iş yapmayalım. ' . 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Güneş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Cevdet Selvi; buyurun. (CHP sıralarından alkış

lar) 
CHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının "Sendika yöneticilerinin güvencesi" baş
lıklı 19 uncu maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, ilkönce, bizi biraz üzen, rahatsız eden bir konu üzerinde kısaca görüş
lerimi belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalar çıkarılır, tartışmalar yapılır; 
Anayasa ve İçtüzük bunları düzenler, herkes ona uymak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisinin, 
İçtüzüğün vermiş olduğu bu yetkiyi kullanarak zaman zaman karar yetersayısı istemesi, zaman za
man yoklama istemesi, bazı arkadaşlarımızı lüzumundan fazla rahatsız etmektedir. Eğer, bunları is-
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temekte sakınca varsa, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir, İçtüzüğü değiştiririz; ama, bugüne 
kadar, İçtüzükte gösterilen bu çalışmalar yarar getirsin diye, 15-20 kişi toplanıp da 65 milyonu il
gilendiren yasayı çıkaramasın diye bu önlem alınmıştır. Bu, her parti tarafından zaman zaman se
verek kullanılan bir yoldur, demokratik bir sistemdir. Aksi halde, burada 15-20 kişiyle yasa çıkar
mak zorunluluğu doğar; onu önlemek içindir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu yasa tasarısıyla ilgili, hiç kimseyi üzmek, kırmak, sıkmak niye
tinde değildir; herkesden fazla, bir an önce bu yasa tasasırının çıkarılıp, binlerce yurttaşımızın ıs
rarla beklediği yasalara geçilmesini de istemektedir; ama, burada neden bu yöntemin kullanıldığı
nı da kısaca açıklayayım: Bu yasa tasarısı, çok önemli bir yasa tasarısıdır; Türkiye'de milyonlarca 
insanı ilgilendiren temel yasalardan bir tanesidir. Bu yasada yapılacak yanlışlık, huzursuzluğu ar
tıracağı gibi, kamu hizmetlerinin bundan sonra daha da aksamasına ve kamu işyerlerinde birtakım 
huzursuzluğun çoğalmasına neden olacağı-için, biz uyarmaya çalışıyoruz. Bu, bizim görevimiz; 
olayı bugünden görüp, hesap edip ve sizlere samimiyetle "gelin, bunu beraber düzeltelim, şunlar 
şunlar yanlış" demezsek, kendimiz sorumluluk altında kalırız. 

Burada söylediklerimiz zabıtlara geçmektedir. Bugünü geçiştirelim, yarın ne olursa olsun de
nildiği zaman, o zabıtlar açıldığında, bizim iyi niyetimiz, bu olaydaki yanlışlıkların giderilmesi ko
nusundaki gayretimiz ortaya çıkacaktır; ama, daha Önce de söylediğim gibi, Hükümet, bu konuda, 
uzlaşmaya, bu yasa tasarısını beraberce en yararlı hale getirerek çıkarmaya yanaşmamıştır; katkı
lara kapalı gelmiştir. Biz, bunu, genelinde ve komisyonlarda söylerken, burada da, her madedede 
kanıtlayarak, her maddede olumlu katkımızı belirterek tekrarlıyoruz. 

Bu, başka yasalardan da farklıdır. Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye'yi genel olarak etkiledi
ği gibi, kamu görevlilerinin birinci derecede ilgilendiği ve onları ilgilendiren bir yasadır; yani, ka
mu hizmeti, devletin hizmeti, bu yasa tasarısıyla ilgili olan tüm görevliler tarafından yapılacaktır. 

Bugün iktidarda olabilirsiniz; ama, yarın muhalefette olacaksınız. Bugün muhalefette olanlar, 
bizim gibi, kısa süre sonra iktidara gelecekler ve yine o insanlarla çalışmak zorundalar, o kamu gö
revlileriyle halka hizmet vermek zorundalar; demek ki, bu yasa, diğer yasalardan farklı bir yasa. 
Kim iktidara gelirse gelsin, bu kamu görevlileriyle halka hizmet vermek, devletin işlerini sürdür
mek zorunda. Biz, muhalefet olarak istemesek bile, iktidar partisinin, iktidar ortaklarının, geliniz, 
bu kamu hizmetini en mükemmel düzeyde sürdürebilmek için, kamudaki çeteleşmeyi, rüşvetçiliği, 
yolsuzluğu, kamuda işyerine gitmeden para alıp, para kazananları, ama halka hizmet etmeyenleri, 
sağlıklı bir devletin yapılanması için beraber konuşalım; bugün biz iktidardayız, ama, yarın sizler 
geleceksiniz ve bunlar halka hizmet etmeye devam edecek diye, bu uzlaşmayı, bu yasanın özelliği 
nedeniyle ısrarla istemeleri lazımken, bugün, burada, bütün uyarılarımıza rağmen, bunu anlayışla 
karşılamamalarını üzüntüyle karşılıyorum. Onun için, hoşgörülü olmak durumundasınız. Onun 
için, İçtüzüğe, kurallara ilkönce burada uyulmalıdır. İş takibinden, kendisi başka işler takip etmek
ten gelemeyenler kızabilir; ama, şu bilinsin ki, bizim görevimiz, burada, kurallara göre, en sağlık
lı, en az zarar verecek yasayı çıkarmaktır, başka işimiz yoktur. Onun için, ben, bu konuda arkadaş
larımızın biraz daha hoşgörülü olmasını özellikle rica ediyorum ve her maddede de bizim önerile
rimize itibar ederlerse ve sadece eleştiri değil, uygulamada ne gibi sakıncalar çıkacağını ve bunun 
asgarîye inmesinin yol ve yöntemlerini samimiyetle söylediğimizi eğer ele alırlarsa, bundan kendi
leri yarar sağlar, Türkiye yarar sağlar, kamu görevlileri yarar sağlar, kamu hizmeti alan yurttaşla
rımız yarar sağlar. 

İşte, elimizdeki 19 uncu maddenin başlığı ortada: "Sendika yöneticilerinin güvencesi." Bura
da bir güvence görülmüyor ve burada deniliyor ki "sendika veya konfederasyon yönetim kurulla
rına seçilenler, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından ay-
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lıksız izinli sayılırlar." Arkasından da, sosyal güvenlik primlerini ödemek suretiyle sosyal güven
lik haklarını korurlar, deniliyor. Elbette, sendikacılığı tercih eden ve mesaisini sendikalarda harca
yan bir kişinin devletten para alması, sosyal güvenlik primlerini ödetmesi söz konusu değil; ancak, 
burada bir zorlama vardır: Seçildiği zaman, derhal uzaklaştırılır... 2821 sayılı Yasada bu hüküm 
var; ama, seçilen kişinin isteğine bağlıdır, bir insan zorla profesyonel olmak istemeyebilir, yöneti
ci seçilmiştir, pek çok kurumlarda olduğu gibi, o görevini mesai saatlerinin dışında sürdürmek is
ter, bu mecburiyetin neden konulduğunu anlamak mümkün değildir. 

Ayrıca, burada, üye sayısı en az 1 000 olursa sendika şubesi açılır, denilmektedir. Eğer hatır
larsanız "Genel kurulların görevleri" başlıklı 12 nci madde, şubelerin açılmasına imkân verecek şe
kildeydi; orada, genel kurullar kendi kararlarıyla şube açabilirler veya bu konuda yönetim kurulu
na yetki verebilirler, denilirken, burada getirip sınırı koyuyorsunuz; ne diyorsunuz: 1 000 üye ol
madan şube açamazsınız. Bunun son derece sakıncalı devamı var: 1 000 ile 3 000 üyeye sahip olan 
bir şubede 1 yönetim kurulu üyesi, 3 001'den 5 001'e 2, 5 001 'den 7 500'e 3, 7 500'den 10 000'e 
4, 10 00l'den fazlasına 5... 

Bu sayılara ne gerek vardır!.. Bir yasa, yasa olmanın özelliğini taşımalıdır. Bunlar, tüzükler
de, yönetmeliklerde olacak şeylerdir. Bizim zaten, gerek Anayasa ve gerekse yasa çıkarmadaki ak
saklıklarımız buradan meydana geliyor. Siz hukuk çerçevesini çizmişsiniz bir sendikanın, bir kon
federasyonun veya sendikaların yasal düzenlemesini yapmışsınız; onun, o sorumluluk içinde ve o 
prosedür dahilinde görevini yerine getirmesini istiyorsunuz, yasal çerçeve içinde; o, görevini 3 ki
şiyle yerine getirebilir, 5 kişiyle yerine getirebilir, 15 kişiyle yerine getirebilir; devlete de yük ol
mamak kaydıyla, kuralları içerisinde. Hangi sendikacı, hangi uygulamadan doğan bir sonuçla 1 000 
kişiye 1 kişiyi uygun görmüş?! O sendika, gerekirse 300 kişiye -kendi hesaplarına göre- 3 yöneti
ci seçer, gerekirse 10 bin kişiye 1 yönetici seçer; o, sendikanın kendi vereceği görevdir. Türk-İş 
Konfederasyonunda 5 yönetici var, milyonlarca üyesi var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen toparlayınız. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Daha geçen gün, bir sendika, 26 şubesi vardı, 20'ye indir

di; buna kim karışabilir?! Onun için, burada farklı, yanlış değerlendirmeler var. Bu yasanın uygu
lamasında çok dikkat etmek lazım. 

Bakınız, biz uzlaşma istedik, tasarı Meclise inmeden "gelin, beraber çıkaralım, önemi büyük" 
dedik; ama -ben sonradan izledim- ne yazık ki Anavatan Partisi, bu konuda sorumluluğu paylaş
masına rağmen, olayın dışında kalmış. Anavatan Partisinde, ömrünü sendikacılığa harcamış, kâğıt 
üzerinde değil, pratikte neler yapılır, nelerle karşılaşılır, görmüş, Çalışma Bakanlığı görevi de yap
mış bir sendikacı arkadaşımıza dahi sorulmadan tasarı buraya getirilmiştir. İnanıyorum ki, sorum
luluk içerisinde, bu işi bilenlere -bize değil, kendi içlerinde bulunanlara- sorulsaydı, bu yanlışlar 
getirilmez, bu yanlış hesaplarla, bu tasarı yarar getirmeyecek şekle uğramazdı. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Selvi. 
Sayın Selvi, konuşmanızın başında değindiğiniz, uygulamalarla ilgili, kendi üstüme aldığım 

konularda kısa bir cevap vereceğim. 
Sayın milletvekilleri, 20 nci Dönemde 5 yoklama işlemi üzerinde tartışma oldu. 2 yoklama iş

leminde, bir önceki oylamada açık oylama yapıldığı, bu nedenle sonraki oylamada yoklama isten
mesinin hakkın suiistimali anlamına geleceği gerekçesiyle yoklama talebi işleme konulmadı. 

Başkanların, toplantı yetersayısının var olduğu inancıyla, bunun dışında, 20 nci Dönemde, iş
leme koyup koymamayı tartışmaya açtığı 3 olay yaşadık. Diğer olaylarda -bugün de burada gördü-
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günüz gibi- eğer hakikaten tereddüt varsa, yoklama talepleri yerine getiriliyor; ama, 3 yoklama ta
lebinde, 20 nci Dönemde, kürsüdeki Başkanlar, salondaki mevcudun toplantı yetersayısı görüntü
sünü verdiğini beyan ederek belli uygulamalara gittiler. 

2 uygulama, tereddüte mahal vermeyecek ölçüde toplantı yetersayısının var olduğu yönünde 
kanaat oluşmuşsa, yoklamanın işleme konulmayacağı yönünde oldu. 1 uygulamada ise, böyle bir 
tereddüt olmamasına rağmen, yoklama talebi var olduğu için, yoklamanın yapılacağı yönünde o 
günkü Sayın Başkan fikir beyan etti. Bu uygulamaya da en şiddetli itiraz -28.5.1997 günlü tuta
nakları açarsak- Cumhuriyet Halk Partisi sayın milletvekillerinden ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekillerinden geldi ve Meclis Başkanvekilinin bu durumda yoklama yapmasının, hak
kın suiistimaline müsaade etmek olacağı ve çifte standart uygulamaması gerektiği yolunda bir vur
gulama oldu. 

Onun için, İçtüzüğün uygulamasında beni itham ederken, biraz çifte standartlı oldunuz gibi ge
liyor. 

Toplantıları açarken yapılan uygulama ise, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, herkes ta
nıktır ki, toplantı yetersayısının var olduğu bir sırada, yoklamasız... Yani, her açılışta toplantı ye
tersayısı yoktu. Bu konuda, yazılı olmayan bir mutabakat var, hem gruplar arasında hem Başkan-
vekilleri arasında. Eğer grupların, toplantı yetersayısını oluşturmada çok kritik rol oynayacak grup
lardan bir tanesinin, burada bulunmayarak ya da önceden Başkanvekiline haber verilerek yoklama 
talebinde bulunması halinde, her Başkanvekili, bunun gereğini yerine getirdi. Dün de, bu talep ben
den istendi ve ben, birleşime yoklamayla başladım. Siz, salonda bulunur, ama, bu talepte bulunmaz 
ve ondan sonra da, yazılı olmayan mutabakatı tartışma konusu yaparsanız, bunun da, İçtüzüğü ih
lal yönünde itham ettiğiniz kişilere karşi iyi niyetli bir davranış olduğu kanısında değilim. 

Gerçekten diliyorum ki, bu konuda usul tartışması açabileceğimiz koşullar oluşur ve Genel 
Kurulda, bu tartışmalı konuya, siyasî partilerimizin, maalesef, Başkanvekillerini çok zor durumda 
bırakan, kendi durumlarına göre farklı davranış biçimleri gösterdikleri olayların tartışılmasına son 
verecek bir Meclis kararı üretebiliriz. Bu konunun, bundan böyle, böyle bir usul tartışması gereği 
duyulana kadar, tartışıl mamasını diliyorum. Ben cevap vermeyeceğim; ama, kürsüde, kimsenin bu 
olayı artık istismar etmesine fırsat vermeyeceğimi de beyan ediyorum. 

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Aslında, fırsat arıyormuşsunuz Sayın Başkan! Benim söyle
diğim çok anlaşılırdı; ama, ben, her şeye rağmen, kuralların, herkes tarafından -sadece şahsım de
ğil, herkes tarafından-uygulanmasını istedim. 

BAŞKAN - Kuralları uyguladık efendim. 
Grupları adına, Doğru Yol Partisinden Sayın Yusuf Bahadır'ı, konuşmasını yapmak üzere, 

kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bahadır. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 un
cu maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Genel Kurulumuzda da kabul 
edilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesine göre, sendikaların ge
nel kurulları, üç yılda bir toplanacaktır. Bu üç yıliık süre içinde, sendika şubesi, yöneticisinin ay
lıksız izinli sayılması veya çalışması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Aylıksız izinli sayılacakların genel 
kurul kararına bağlanması halinde, üç yıllık sürede, değişen şartlara göre karar alınması mümkün 
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olmayacaktır. Bu değişen şartlara göre karar alınabilmesi için, sendika yöneticisinin aylıksız izinli 
sayılma yetkisinin sendika yönetim kuruluna verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, genel kurul toplantısı yapıldığı tarihte şubenin üye sayısı tasarıdaki maddede belirti
len miktardan az olup da, genel kurul toplantısı yapıldığı tarihten sr ıra sendika şubesinin üye sa
yısı tasarıdaki miktarları aştığı takdirde -örnek yermek gerekirse, diyelim ki, sendika genel kurul 
toplantısı yapıldığı tarihte şubenin üye sayısı 1 000'den az iken, genel kurul yapıldıktan sonra şu
benin üye sayısı 1 500 olduğu takdirde- gelecek genel kurul toplantısına kadar, şube yöneticisinin 
aylıksız izinli sayılmasına dair genel kurul kararı alınamayacağından, bu şubede, şube yöneticisi 
aylıksız izinli sayılamayacaktır. 

Bir başka örnek de, genel kurul toplantısı yapıldığı tarihte, şubenin üye sayısı itibariyle, aynı 
şubede birden fazla yöneticinin aylıksız izinli sayılmasına genel kurul tarafından karar verilip de, 
genel kurul yapıldıktan sonra üye sayısının azalması nedeniyle aylıksız izinli sayılacak şube yöne
ticisi sayısının da azalması gereken hallerde, hangi yöneticinin aylıksız izinli sayılıp, hangi yöneti
cinin aylıksız izinli sayılmayacağına dair genel kurul kararları üç yıldan önce alınamayacaktır. Sa
yısal olarak izah etmek istersek, sendika genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte 4 000 üyesi olan 
bir şubede, genel kurul kararıyla, bu şubenin 2 yöneticisinin aylıksız izinli sayılmasına karar veril
mesi ve bu şubenin üye sayısının, genel kurul toplantısı yapıldıktan sonra 2 500'e düşmesi halin
de, bu şubedeki hangi yöneticinin aylıksız izninin kaldırılacağı hususunda, müteakip genel kurula 
kadar karar alınamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, daha önceki konuşmalarımda da Yüce Heyetinize arz ettim; biz, bu ka
nunun, mümkün mrvtebe, mükemmele yakın çıkması için çaba sarf ediyoruz. Vermiş olduğumuz 
önergeler, Meclisi tıkamak veya tasarının geciktirilmesi için değildir, çıkaracağımız kanunun daha 
güzel, daha iyi, daha anlaşılır olması içindir; bütün önergelerimiz de, bu doğrultuda hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu durumun göz önüne alınarak, şube yöneticisinin aylıksız izinli sayıl
masına ilişkin kararın, genel kurul kararıyla değil de, yönetim kurulu kararıyla verilmesi uygun ola
caktır. Bu nedenle, vermiş olduğumuz değişiklik önergesinde olduğu gibi, bu tasarının 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin "yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu kararıyla aylık
sız izinli sayılır" şeklinde değiştirilmesi için destek bekler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bahadır. 

Grupları adına başka söz talebi yok. 

Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz alan arkadaşlarımın, özellikle Sayın Cevdet Selvi kar

deşimin ve Yusuf Bahadır arkadaşımın birkısım eleştirilerine katılmamak mümkün değildir. Ger
çi, 19 uncu madde, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının, yani işçi sendikalarıyla ilgili yasanın 15 inci 
maddesine, hemen hemen, paralel düzenlemeler içeriyor ve diyebilirim ki, burada, İşçi Sendikala
rı Yasasında tanınmış güvencelerin çok daha üzerinde bir güvenceyi getiriyor; "ücretsiz izinli" kav
ramıyla getiriyor. Halbuki, uygulamada, işçi sendikaları yöneticilerinin hizmet akdi, bir nevi, as
kıda bile sayılmıyor, hizmet akdi feshedilmiş gibi işlem görüyor. Dolayısıyla, burada ileri bir gü
vence var; fakat, Sayın Selvi'nin ve Sayın Bahadır'ın da söylediği gibi, işyerinden izinli sayılmak 
hususu, önemli bir husustur. Sendika yöneticiliğine seçilen kişinin, kendi rızası olmadan, kendi ta
lebi olmadan, işyerinden ücretsiz izinli sayılması, burada yazılı olduğu gibi, genel kurul kararıyla 
mümkün değildir; çünkü, sendika genel kurulu, işverenin veya kamu yöneticisinin yerine geçip, 
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onun hakkında aylık ücretsiz izinli olma kararı veremez. Bunu verecek merci, izin veren mercidir; 
o kamu kuruluşunun amiri kimse, talep halinde, onu ücretsiz izinli kılabilir. Halbuki, maddede, üc
retsiz izne sendika genel kurulu karar veriyor; sendika genel kurulu karar verdi diye, kimse ücret
siz izinli sayılmaz. Dolayısıyla -Sayın Bahadır'ın dediği gibi- sendika yönetim kurulu da olsa, yi
ne böyle bir ücretsiz izin verme hakkı yoktur. Ancak, yöneticilerin kendi talepleri olduğu ahvalde, 
çalıştıkları işyeri tarafından ücretsiz izinli sayılabilirler. Onun için, bu hususun düzeltilmesi, ger
çekten arkadaşlarımızın haklı bir eleştirisidir. 

Bunun dışında, şubelerin ve sendikaların merkezlerindeki yönetici sayısının kanunla belirlen
mesi gibi hususlarda biraz fazla ayrıntıya girilmiştir; bu da ne sebeple yapılmış, belli değildir. Oy
saki, Sendikalar Kanununda, böyle sınırlamalar var; fakat, sendikalar ve şubeleri için 3 ilâ 9; kon
federasyonlar için 5 ilâ 29. 

Burada, 1 yönetici, 2 yönetici, 3 yönetici gibi ayrıntılara girilmiş. Bu ayrıntılara da gerek yok
tu. Fakat, getirilen ücretsiz izinli olmak teminatı, önemli bir teminattır. 

Bu görüşlerle, Genel Kurula bilgiler arz ettim; teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 

Sayın Bekir Yurdagül, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasa Tasarısının 19 uncu maddesinde, kişisel düşüncelerimi açıklamak için söz aldım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, hangi yasakçı anlayışla hazırlanmış bir madde?! Gerçekten, anlamakta 
güçlük çekiyorum. Örgütlenmeyi değil, örgütlenmemeyi hedeflemiş ve mevcut örgütlü yapıyı da
ğıtmayı, parçalamayı öngören bir anlayışın ürünü. Yazık, gerçekten çok yazık! 

Eğer, 19 uncu madde, bu şekilde geçerse, Türkiye'de, 3 kamu çalışanları sendikaları konfede
rasyonlarına bağlı kurulmuş sendika şubelerinin yüzde 90'ı, bu koşulu yerine getiremez ve tasarı
nın çıkmasıyla beraber, sendika şubeleri kapatılmak zorunda kalınır. 

Örneğin, Kocaeli gibi, Türkiye'nin büyük illerinden bir tanesinde, 3 konfederasyona bağlı, 
30'a yakın kamu çalışanları sendikaları şubesi var; eğer, bu yasa tasarısı bu şekilde çıksın, siz, bin 
üye koşulunu getirin, ertesi gün, Kocaeli gibi yerde, ancak 1 veya 2 tane sendika şubesi kalır, di
ğer tüm sendika şubelerini kapatmak zorunda kalırlar. Yani, siz, bir şekilde, örgütlenmeyi hedef al
dığınızı söylüyorsunuz, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdığınızı söylüyorsunuz, kamu ça
lışanlarının sendikal örgütlenmelerini sağladığınızı söylüyorsunuz; ama, bu yasa tasarısıyla bera
ber, tüm Türkiye'de, mevcut sendika şubelerinin yüzde 90'ı kapanır. Bin üye koşulu, gerçekten çok 
ağır bir koşuldur; 2821 'in 3 üncü maddesinde olduğu gibi, işçi sendikaları, tüzüklerinde belirtmek 
şartıyla ve genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bunların üye sayısı 150'mi olur, 300'mü olur, 
500'mü olur, bin mi olur; bırakın, ona, sendikaların idarî yapısına göre -ilin, ilçenin özelliğine gö
re- sendikaların malî yapısına göre, sendikalar, genel kurullarında kendileri karar versinler. Gerçek
ten, mübalağasız söylüyorum; eğer bu bin üye koşulunda ısrar ederseniz ve bu, bu şekilde geçerse, 
yarın, Türkiye'de, sendika şubelerinin yüzde 90'ı kapanır. Bu koşulu yerine getiremez ve gerçek
ten, sendikal örgütlenmenin önüne çok büyük bir engel çıkarmış olursunuz. Siz, sendikal örgütlen
meyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu sorunun cevabı, bu maddede yatıyor. Özellikle, ko
misyonlarda bunun değiştirilmemiş olması büyük şanssızlık; ama. Meclis Genel Kurulunda bunun 
değiştirilmesi gerekir. 

Dileğimiz -işçi sendikalarında olduğu gibi- kamu çalışanları sendikaları, şube açabilmek için, 
sendika genel kurullarında, kendi koşullarını kendileri koysunlar; o yetkiyi, sendikanın merkez yo-
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netim kuruluna versinler ve sendikanın merkez yönetim kurulu bu doğrultuda kararını alsın, şube 
açsın veya kapasın. Açmıştır; daha sonra, bakmıştır ki, malî açıdan, sendika için yük oluyor; o sen
dika şubesini de kapatma yetkisi, sendika merkez yönetim kurulunun olmalıdır. Bu müeyyideyi, 
hiçbir şekilde, siz, sendikalara kabul ettiremezsiniz. Bugün, sizin yanınızda gözüken Türk Kamu-
scn bile, bu yasa bu şekilde çıkarsa, yarın, şubelerinin -yüzde 90'ını da değil- yüzde 98'ini kapat
mak zorunda kalacak. O nedenle, sizi insafa davet ediyorum, bu konuda yeniden düşünmeye davet 
ediyorum. 

Bunun dışında, yine, sendika şubeleri için kaç profesyonel yönetici olacağını belirtmişsiniz. 
Bu, gerçekten, fazladan bir düşüncedir. Profesyonel yönetici sayısına da, sendikaların malî durum
larına göre, sendika genel kurullarında, sendikal organlar karar verirler. 

Bakıyoruz, sendika şubeleri için -7 bine kadar, 10 bine kadar- üyeleriyle ilgili sınırlama getir
mişsiniz; ama, sendikanın merkez yöneticileriyle ilgili bir şey getirmemişsiniz. Bunun doğrusu, ne 
sendika şubesi için ne sendika merkezi için ne de konfederasyon için böyle bir sınırlama getirilme
sidir. Bu konuda karar mercii, sendikaların, en yetkili organları olan genel kurullarıdır... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayın. 
BEKÎR YURDAGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özellikle belirtiyorum, bu bin üye ko

şulu, çok ağır bir koşuldur; sendikal örgütlenmeyi yok eden, mevcut örgütlülüğü dağıtan bir düzen
lemedir. Ayrıca, sendika şubelerinde veya sendika genel merkezlerinde kaç profesyonel sendika 
yöneticisi olacağına karar verme yetkisi, sendika merkez genel kurulunundur. 

O anlamda, bu değişikliklerle ilgili önergelerimiz var; bunlara sıra geldiğinde, tekrar, bu ko
nulardaki düşüncelerimizi sizlere açıklayacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Madde üzerinde 8 önerge vardır. Madde 6 fıkradır. Önergelerin 5'i, ikinci fıkrayla ilgili; an

cak, 2'si birbirinin aynı olduğu için, birlikte işleme koyabileceğiz. 
Önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yılmaz Ateş Bekir Kumbul Bekir Yurdagül 

Ankara Antalya Kocaeli 
M. Cevdet Selvi Yusuf Öztop 

İstanbul Antalya 
MADDE 19.- Şube, sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri ta

rihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece, kurumlarında aylıksız izinli sayılabilirler/Bun
ların dışında kalanlar, kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. Bunlara ilişkin esaslar sendi
ka tüzüklerinde belirlenir. 

Kamu görevlilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının, kendileri tarafından, her 
ay, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik de
recelerinde değerlendirilir. 

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki 
görevlerinden ayrılanlar, eski görevlerine ya da benzer başka bir göreve dönerler, Onbeş gün için
de görevlerine başlamak için başvurmayanlar, görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 
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Sendika yöneticileri, istekleri dışında tayin edilemez, görev yerleri değiştirilemez. 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 19 uncu maddesinin ikinci paragrafının son cümlesindeki "genel 
kurul kararıyla aylıksız izinli sayılır" ibaresinin "sendika yönetim kurulu kararıyla aylıksız izinli 
sayılır" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Metin Bostancıoğlu Ali Ihksoy Mehmet Tahir Köse 
Sinop Gaziantep İstanbul 

Emin Kul Mustafa Zeydan Ülkü Güney 
İstanbul Hakkâri Bayburt 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

"Madde 19.- Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten 
başlayarak, bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. 1 OOO'den az 
olmamak üzere, sendika genel kurulunca belirlenecek sayıda üyeyi temsil eden sendika şubelerinin 
yönetim kurulu üyeleri de aylıklı izinli sayılırlar. 

Şube yönetim kuruluna seçilenlerden, aylıklı izinli sayılanların dışında kalanlar, kamu kurum
larındaki görevlerini sürdürürler. 

Aylıklı izinli sayılanlardan, herhangi bir nedenle, sendika ve konfederasyon organlarındaki 
görevlerinden ayrılanlar, eski görevlerine ya da benzer başka bir göreve dönerler. 

Muhammet Polat 
Aydın 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Memduh Büyükkılıç 
Kayseri 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cafer Güneş 
Kırşehir 

Abdullah Örnek 
Yozgat 

Bahri Zengin 
İstanbul 

Madde 19- Sendika şubeleri, en az 250 üye ile kurulur. 250 ilâ 1 000 üyesi olan sendika şube
lerinde 1 yönetim kurulu üyesi, 1 001 ilâ 2 000 üyesi olan sendika şubelerinde 2 yönetim kurulu 
üyesi, 2 001 ilâ 3 500 üyesi olan sendika şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi, 3 501 ilâ 5 000 üye
si olan sendika şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi ve '5 001 ve daha fazla üyesi olan sendika şu
belerinde 5 yönetim kurulu üyesi, Genel Kurul kararıyla aylıksız izinli sayılır. 

Naci Terzi 
Erzincan 

Ömer Ozyılmaz 
Erzurum 

Ç 

Cafer Güneş 
Kırşehir 

Osman Hazer 
Afyon 

Celal Esin 
Ağrı 

Muhammet Polat 
Aydın 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Memduh Büyükkılıç 
Kayseri 

Necati Çelik 
Kocaeli 

Hüseyin Arı 
Konya 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bahadır Hacı Filiz Yusuf Bacanlı 

v Trabzon Kırıkkale Yozgat 
Cemil Erhan Turhan Tayan Tahsin Irmak 

Ağrı Bursa Sivas 
Mehmet Gözlükaya Mehmet Sağlam 

Denizli Kahramanmaraş 

Madde 19 (ikinci fıkra): Sendika şubeleri en az 500 üyeyle kurulur. 500 ilâ 2 500 üyesi olan 
sendika şubelerinde 1 yönetim kurulu üyesi, 2 501 ilâ 5 000 üyesi olan sendika şubelerinde 2 yö
netim kurulu üyesi, 5 001 ilâ 7 500 üyesi olan sendika şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi, 7 501 
ilâ 10 000 üyesi olan sendika şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi ve 10 001 ve daha fazla üyesi 
olan sendika şubelerinde 5 yönetim kurulu üyesi Genel Kurul kararıyla aylıksız izinli sayılır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 19 uncu maddesinin ikinci paragrafının son cümlesindeki "Genel 
Kurul kararıyla aylıksız izinli sayılır" ibaresinin "sendika yönetim kurulu kararıyla aylıksız izinli 
sayılır" şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Yusuf Bahadır Hacı Filiz Yusuf Bacanlı 
Trabzon Kırıkkale Yozgat 

Mehmet Gözlükaya Ergun Özkan Ahmet İyi maya 
Denizli Niğde Amasya 

BAŞKAN - Yedinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı yasa tasarısının 19 undu maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 19/1.- Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten 
başlayarak bu görevlerinde kaldıkları müddetçe isteğe bağlı olarak aylıksız izinli sayılırlar. Aylık
sız izinli sürede ücretler hariç diğer haklardan yararlanırlar. 1 000'den az olmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek sayıda üyeyi temsil eden sendika şube yönetim kurullarından 3 adetten faz
la olmamak kaydıyla ücretsiz izinli sayılırlar. 

Mustafa Köylü Hüseyin Yıldız Naci Terzi 
İsparta Mardin Erzincan 

Muhammet Polat Sıtkı Ccngil 
Aydın Adana 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Yurdagül Bekir Kumbul Ercan Karakaş 
Kocaeli Antalya İstanbul 
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Mahmut Işık Ahmet Küçük 

Sivas Çanakkale 

"MADDE 19 (İkinci paragraf) - Sendikalar, genel kuru! kararı ile şube açabilirler. Şube, sen
dika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevle
rinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılabilirler. Bunların dışında kalanlar kamu 
kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. Bunlara ilişkin esaslar sendika tüzüklerinde belirlenir." 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecelerine göre işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
Madde 19.- Şube, sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarih

ten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılabilirler. Bunla
rın dışında kalanlar, kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. Bunlara ilişkin esaslar, sendika 
tüzüklerinde belirlenir. • 

Kamu görevlilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının kendileri tarafından her 
ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik de
recelerinde değerlendirilir. 

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki • 
görevlerinden ayrılanlar, eski görevlerine ya da benzer başka bir göreve dönerler. Onbeş gün için
de görevlerine başlamak için başvurmayanlar, görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 

Sendika yöneticileri, istekleri dışında tayin edilemez, görev yerleri değiştirilemez. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Daha oylamaya geçilmedi... 

BAŞKAN - Sayın Ateş, konuşacak mısınız? 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygılarımla 

selamlarım. 
Dün, bu kürsüde konuşan İktidar Partisinin sözcüsü "efendim, bu yasa tasarısını bırakın, böy

le geçiştirelim, çıkaralım, yasalaştıralım; çünkü, bu, ileri bir adımdır, kazanılmış bir mevzidir" şek
linde bir ifade de bulundular. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı ve bu madde, mevcut durumu dahi koruyamıyor. Şimdi, 
mevcut durumun ölçüsü ne; neye göre mevcut durumu, olanakları koruyor, korumuyor? Şu anda, 
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yasa çıkmadığı halde, sendikalarımız ihtiyaç duydukları yerlerde şube açabiliyorlar ve yine, ihtiyaç 
duydukları oranda da yöneticilerini, yönetim kurullarını belirliyorlar. 

Bu madde, bırakın işçi sendikalarına tanınan olanaklar seviyesinde olmasını; Dernekler Yasa
sıyla derneklere verilen olanakların dahi çok daha gerisinde. Şimdi, bir dernek, istediği yerde, ihti
yaç duyması halinde şube açabiliyor, yöneticisini belirleyebiliyor. Şimdi, bir mevzidir, kazanıyo
ruz deniliyor; ama, mevcut mevziin, mevcut olanakların dahi arkasına düşülüyor, gerisine düşülü
yor. Bununla, bir elbise dikilmek isteniyor memurlarımıza; ama, hiç merak etmeyin, bu elbise da
ha giydirilmeden giyilecek durumdan çıktı. 

Şimdi, Anayasaya aykırılığını iddia edip, toplusözleşme, grev hakkı vermiyorsunuz. Peki, bu
na ne aykırı?.. Yani, sendikacığın s'sini ve sendikacılık mevzuatını bilen, araştıran hiçbir yönetici
nin hazırlayıp getireceği bir tasarı değildir bu; yani, mevcut Dernekler Yasasının gerisinde, mev
cut, işçi Sendikalar Yasasının çok çok daha gerisinde. Niye korkuyoruz, bu kadar güvensizlik niye 
bu devlet memurlarına, bu kamu çalışanlarına; bu kadar güvensizlik, bu kadar güvenmemek neden? 

Sendikalar yeni örgütlenecekler... Peki, şimdi, bu sendikaların örgütlenmesi için, profesyonel 
yöneticiye ihtiyaç var. Buna, yasayla üst sınır koymak... Yani, o zaman, hükümet, bir genelge çı
karacak, memurların örgütlenmesini de kendi üstlenecek herhalde. Eğer örgütlenme çalışmalarını, 
kamu çalışanlarının örgütlenmesini, kamu sendikaları yapacaksa, bırakalım tüzükleri var... Bu tü
zükler, zaten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın onayına gelecek. Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının, yasaya aykırı bir durum görürse, yönetmeliklere aykırı bir durum görürse, sen
dika tüzüklerini reddetme, düzelttirme olanağı var; ama, şimdi bunlardan vazgeçilmiş, şu kadar yö
netici atayacaksınız, şu kadar üyesi olan yerlerde de şube açacaksınız. Müsaade edin de, buna, ka
mu çalışanlarının sendikaları karar versin. Her şeye gerekçe olarak Anayasayı gösteriyorsunuz; pe
ki, buna neyi göstereceksiniz doğrusu çok merak ediyorum. 

Sendikacılıkla ilgilenen, sendikacılık mevzuatını bilen, toplumun özgürce örgütlenmesinden 
yana olan hiçbir zihniyetin, böyle bir yasa tasarısı hazırlaması aklından geçmez. Siz, sendikaları, 
kamu çalışanlarını örgütleydim, sendika hakkı verelim dedikçe sendikasızlaştırmaya gidiyorsunuz. 
Bu maddeye kaldırın sendika kelimesini, dernek kelimesini koyun; dernek kelimesi dahi, şu anda
ki bu ihtiyacın çok daha ilerisinde. O nedenle, Hükümetten, hükümeti oluşturan siyasî parti men
suplarından rica ediyorum, bu inadınızdan vazgeçin, bu güvensizliğinizden vazgeçin, bu önergemi
ze olumlu oy verin ve bu böyle kabul edilsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım Sayın Ateş. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Bir diğer konu, sendika yöneticilerinin özgürce örgütlenebilme

si için, bu sürülme olayının bu yasa tasarısında yer almaması gerekir. Aksi takdirde, her sendika 
yöneticisi çalışma gününün tamamını, aylarca, mahkeme kapısında sürünmekle geçirir. 

Türkiye'deki iktidar zihniyetini, kendisinden olmayan odacıya dahi tahammül etmediğini bi
liyoruz. Siyasal iktidar, kendisinin siyasal tercihi dışında faaliyet gösteren hiçbir sendika yönetici
sini de rahat bırakmayacaktır. Bu iktidar gider, bir başka iktidar gelir; o nedenle, siyasal iktidarla
ra endeksli yasa düzenlemesinin de olmaması gerekir. 

Yüce Meclisi, saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
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Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı 

vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

MADDE 19- Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten 
başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece, kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. 

1 000'den az olmamak üzere, sendika genel kurulunca belirlenecek sayıda üyeyi temsil eden 
sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri de aylıklı izinli sayılırlar. 

Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıklı izinli sayılanların dışında kalanlar, kamu kurum
larındaki görevlerini sürdürürler. 

Aylıklı izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki 
görevlerinden ayrılanlar, eski görevlerine ya da benzer başka bir göreve dönerler. 

Muhammet Polat' 
(Aydın) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. -
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçenin okunmasını istiyorlar. 

Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kamu çalışanlarının sendika yönetiminde görev alması durumunda, çalışanların kurumların

dan aylıklı izinli olmaları, sendikal süreç açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda, sendika yö
neticisinin görevi sona erdiğinde, geçen süre içerisindeki kıdem ve derecesi göz önüne alınarak ay
nı kurumda görevine dönebilmelidir. 

BAŞKAN - Gerekçesi okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 19 uncu maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Yurdagiil 
(Kocaeli) 

ve arkadaşları 

Madde 19, ikinci paragraf: Sendikalar, genel kurul kararıyla şube açabilirler. Şube sendika ve 
konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten başlayarak, bu görevlerinde kal-
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dıkları sürece kurumlarında aylıksız izinli sayılabilirler. Bunların dışında kalanlar, kamu kurumla
rındaki görevlerini sürdürürler. Bunlara ilişkin esaslar, sendika tüzüklerinde belirlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN..- Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yurdagül. (CHB sıralarından alkışlar) 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce bir önerge
miz reddedildi. Bu, başka, biraz daha değişik bir önerge. Burada şunun altını çizmek istiyorum: 
Biz, örgütlü toplum istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Demokrasiyi kurumlaştırmak istiyor muyuz, 
istemiyor muyuz? Neden "devlet güdümlü sendika yaratmaya çalışıyorsunuz" dediğimizde kızıyor
sunuz? Neden, siz, sayıyı belirlemeye çalışıyorsunuz? Neden, bunu, sendikaların özgür iradelerine 
bırakmıyoruz, sendikaların en yüksek organı genel kurullarına bırakmıyoruz? 250 kişi mi, 300 ki
şi mi, 500 kişi rhi; bırakın sendikanın genel kurulları belirlesin bunu. 

Burada diyorsunuz ki "sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri 
tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar." Ya
ni, bir emir veriyorsunuz burada. Neden sayılırlar? Belki, sendika, durumuna göre, onu profesyo
nel sendikacı yapmayacak; ona sendikanın genel kurulu karar verebilir. Belki, ona verecek parası 
yok sendikanın. Neden, o ilk paragrafta "sayılırlar" diyerek zorunlu bir profesyonel sendikacılığı 
öne çıkarıyorsunuz? Bırakın, buna, sendikanın genel kurulunda, sendikanın üyeleri, delegeleri ka
rar versinler. 

Değerli arkadaşlar, burada, 1 000 sınırı, elbette ki -az önce söyledim- mevcut sendika şubele
rinin yüzde 90'mını kapatır; ama, sınırı 500'e çektiğinizde -ki, 500'le ilgili önergeler var zannedi
yorum- yüzde 90'ı olmasa bile, mevcut şubelerin yüzde 60'ı kapanır. Yani, siz, mevcut sendikal 
örgütlenmeyi yok ediyorsunuz ve bunu da, sendikal örgütlenme adına yaptığınızı, demokrasi adı
na yaptığınızı ve mevcut sendikaları hukuksal zemine oturtmak adına yaptığınızı söylüyorsunuz. 
Bu büyük bir çelişkidir; bu bir yasakçı anlayıştır; böyle bir sınırlamaya gerek yoktur. İşçi sendika
larında olduğu gibi, kaç üyeye şube açılacağına, kaç üyeye profesyonel sendika yöneticisi verile
ceğine, neden, sendikanın özgür organları karar vermesin? Neden, bunlara bir dayatma yapmaya 
çalışıyorsunuz? Gerçekten, bunu anlamakta zorlanıyoruz. Böyle bir şeyi, sadece kamu çalışanları 
değil, vatandaş da anlayamıyor. Yani, 55 inci Hükümetin böyle bir dayatması -bu, özellikle 19 un
cu maddede çok somut bir şekilde kendini gösteriyor- mevcut örgütlü yapıdan rahatsızlığın bir so
nucudur. Biz düşünüyorduk, neden acele ediyorsunuz bu yasayı çıkarmakta, sendikal örgütler bu
na karşı diye; siz "hayır; hukuksal zemine oturtmaya çalışıyoruz" diyordunuz. Şimdi anlaşılıyor ki, 
siz, mevcut sendikalardan rahatsızsınız ve o şubelerin çok büyük bir bölümünü, bu yasayla kapat
maya çalışıyorsunuz; 19 uncu madde bunu öngörüyor. 

Üye sayısını 500'e düşürmeniz yeterli değil. Bugün, illere uzak ilçeler var; illere uzaklıkları 
40 kilometre, 50 kilometre, 80 kilometre, 90 kilometre; ama, 150, 200 çalışanı var, 300 memuru 
var. Orada, bir sendika şubesinin açılması, idarî açıdan zorunluluktur; çünkü, ile ulaşmak mümkün 
değil. Neden, bu tasarrufu, sendika genel kuruluna, sendika yönetim kuruluna vermiyorsunuz da, 
ille "ben, yasada bunu belirteceğim" diyorsunuz? Bu, şu demektir: Siz, sendikacılığı, sadece üç, beş 
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ilde yaptırmak istiyorsunuz; bunun dışında, Anadolu'da, sendikacılığa müsaade etmek istemediği
nizi, 19 uncu maddeyle kamuoyuna ilari ediyorsunuz. Lütfen, bu inatlaşmadan vazgeçelim. Gerçek
ten, doğru bir yaklaşım değil. Sendikacı arkadaşlarımız, bu işin içerisinde olan arkadaşlarımız bu
nu bilirler. Burada, gerçekten, bir kasıt olduğuna inanıyorum. Bu, bilmeyerek yapılan, yanlışlıktan 
kaynaklanan bir madde değil; bilerek, tasarlayarak, siz, mevcut sendikal örgütleri dağıtmayı hedef
liyorsunuz, mevcut sendika şubelerini kapatmayı hedefliyorsunuz. Bu, yanlıştır ve bunun telafisi de 
mümkün olmaz. Bu yasa çıktığı an, üye sayısını 500'e düşürseniz bile, mevcut sendika şubelerinin 
yüzde 60'ı kapanacaktır. Bu yasa böyle çıkarsa, İlim Kocaeli'inde, üç-beş sendika şubesinin dışın
da, sendika şubesi kalmayacaktır. Neden bunda inat ediyorsunuz, neden bundan vazgeçmiyorsu
nuz, bu yetkiyi neden sendika genel kurullarına vermiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, bu önergemiz, sendika genel kurullarına, hem şube açma yetkisini hem 
de profesyonel yönetici sayısını belirleme yetkisini veren bir düzenlemedir. Önergemize destek 
vermenizi ve Türkiye'de, sendikacılığın önünü, örgütlenmenin önünü açmanızı bekliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve arkadaşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Kanun tasarısının 19 uncu maddesinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
MADDE 19.- Sendika şubeleri eh az 250 üye ile kurulur. 250 ile 1 000 üyesi olan sendika şu

belerinde 1 yönetim kurulu üyesi, 1 001 ile 2 000 üyesi olan sendika şubelerinde 2 yönetim kuru
lu üyesi, 2 001 ile 3 500 üyesi olan sendika şııbele. .de 3 yönetim kurulu üyesi, 3 501 ile 5 000 
üyesi olan sendika şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi ve 5 001 ve daha fazla üyesi olan sendika 
şubelerinde 5 yönetim kurulu üyesi, genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. " 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
19 uncu maddenin ikinci paragrafında, Hükümetimizin öngördüğü sayı, gerçekten fazla. Bu 

sayının fazla tutulmasında, yanlışlık olabilir, kasıt olabilir; en iyi, en olgun bir görüşle, yanlışlıkla 
yazıldığı kanaatindeyiz. Yanlışlıkla olduğu takdirde, bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Eğer, dü-
zcltilmezse, sendika şubelerinin birçok yerde kapatılması, birçok ilde şube açılamaması söz konu
su olur. Üç beş, belki de daha fazla ilde, bir araya gelinerek şube kurulacak. Kaldı ki, bir ilin ilçc-
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leri arasındaki bu mesefa kapatılamayarak, örgütlü mücadelesini veremeyen insanların, başka iller
den bir araya gelerek şube kurup, bu mücadeleyi devam ettirmesi mümkün değil. 

Biz, tasarının bu maddesinin-şu şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz: Sendika şubeleri en az 
250 üyeyle kurulmalı, üye sayısı 250 ile 1 000 arasında olursa 1; 1 001 ile 2 000 arasında olursa 2; 
2 001 ile 3 500 arasında olursa 3; 3 501 ile 5 000 arasında olursa 4; 5 001 ve daha fazla olursa 5 
yönetim kurulu üyesi seçilmelidir. Aslında, burada sayı belirtmenin yanlış olduğu kanaatindeyim; 
ancak, Hükümetin tavrı, baştan beri hiç uzlaşmaya yaklaşmadan, önergeleri peşinen reddederek 
geldiği için, biz, biraz daha'yumuşatarak teklifimizi bu şekilde yapıyoruz. 

Sendika deyince, aklımıza grev ve toplusözleşme geliyor; ama, tasarı grev ve toplusözleşme
den yoksun. Sebep olarak "anayasal dayanağı yoktur, Anayasanın ilgili maddelerinin değiştirilme
si gerekir; bu da uzun zaman alır" diyorsunuz. Aslında, hiç de uzun zaman almaz; tüm partiler bu 
konuda rahatlıkla anlaşabilirler, yapılan işi bir defa ve tam manasıyla yapmak mümkün; fakat, en
geller üst üste çıkarılıyor. Bu engellerden biri de, biraz evvel belirttiğimiz gibi, bu sayının oldukça 
fazla tutulması. 

Yine, hepinizin malumu olduğu üzere, işçiler, memurlarla kıyaslandığı takdirde, aradaki farkı 
hepimiz biliyoruz. İşçilerde alt sayı 500 olarak sınırlandırılmış; memurlar onların yansı kadar, hat
ta daha az olduğuna göre, bu sayının 250 olmasını mantıklı görüyor, Meclisin desteğini bekliyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güneş. 

• Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. . 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve arkadaşlarının önergesi: 
Kanun tasarısının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
MADDE 19.-İkinci fıkra: 
"Sendika şubeleri en az 500 üye ile kurulur. 500 ile 2 500 üyesi plan sendika şubelerine 1 yö

netim kurulu üyesi, 2 500 ile 5 000 üyesi olan sendika şubelerine 2 yönetim kuiulu üyesi, 5 001 ile 
7 500 üyesi olan sendika şubelerine 3 yönetim kurulu üyesi, 7 501 ile 10 000 üyesi olan sendika 
şubelerine 4 yönetim kurulu üyesi ve 10 001'den daha fazla üyesi olan sendika şubelerinde 5 yö
netim kurulu üyesi genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın 

Başkan, örgütlenme özgürlüğünü fazla dağıtmamak ve şube sayısını biraz genişlettiği için olumlu 
bulmak üzere, çoğunlumuz olmadığı için katılamıyor; Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Komisyonun uygun görüş beyan ettiği; ancak, çoğunluğu olmadığı için katılma

dığı; Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir önerge var; fıkrayı bütünüyle değiştirdiğimiz önergeyi kabul ettiği
miz için bunu işleme koyamıyorum. 
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Sayın Metin Bostancıoğlu ve arkadaşlarının önergesi, fıkradaki "Genel kurul kararıyla aylık

sız izinli sayılırlar" ibaresini "Sendika yönetim kurulu kararıyla aylıksız izinli sayılırlar"a çeviri
yordu; ancak, biraz önce Sayın Bacanlı ve arkadaşlarının önergesini, fıkranın bütünlüğünü değişti
rerek kabul ettiğimiz için, fıkranın içinde bir ibare değişikliği öngören bu önergeyi işleme koyamı
yorum. 

Aynı doğrultuda, Sayın Yusuf Bahadır ve arkadaşlarının önergesi de vardır; biraz önce kabul 
ettiğimiz önerge doğrultusunda bunu da işleme koyamıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İsparta Milletvekili Mustafa Köylü ve arkadaşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Kanun tasarısının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Madde 19/1: Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten 

başlayarak, bu görevlerinde kaldıkları müddetçe isteğe bağlı olarak aylıksız izinli sayılırlar. Aylık
sız izinli sürede, ücretler hariç diğer haklardan yararlanırlar. 1 000'dcn az olmamak üzere, Bakan
lar Kurulunca belirlenecek sayıda üyeyi temsil eden sendika şube yönetim kurullarından 3 adetten 
fazla olmamak kaydıyla ücretsiz izinli sayılırlar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Önerge, yönetime seçilenlerin aylıksız izinli sayılıp; ancak, diğer haklarından istifade etmele

ri düşünülerek verilmiştir. 
BAŞKAN - Gerekçesi okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Şimdi, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Faaliyetler, Yasaklar ve İdarî Kurullar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Faaliyetler ve Yasaklar 

Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri 
MADDE 20. - Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları bu Kanundaki hükümler 

çerçevesinde, üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf 
olmaya yetkilidir. 
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Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde buluna

bilirler: -

a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşullan, yükümlülükleri, iş gü
venlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonu
cunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idarî kurullara üye
leri arasından temsilciler göndermek, 

b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsil
ci göndermek, 

c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulun
mak -ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak, 

d) Üyelerinin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faali
yetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel 
çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak, 

e) Üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren 
konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler ge
tirmek, 

f) Üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde 
veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her dü
zeyde ve derecedeki yönetim v,e yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve 
bu nedenle açılan davalarda taraf olmak, 

g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için, kâr amacı gütmemek koşuluyla, eğitim ve sağlık 
tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri kur
mak, yönetmek ve yardımlaşma sandıkları ile tüketim kooperatifleri kurmak. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bacanlı; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BACANLI (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 20 nci maddesi hakkında Doğru Yol Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; Sayın Başkan ve Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selam
lıyorum. 

Sendika ve konfederasyonların yekti ve faaliyetlerini, bir başka deyişle söylersek, sendikal ha
reketlerin var oluş nedenlerini, onları ayakta tutacak dayanaklar olarak ifade edebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilgi, ekonomide baskın faktör olmaya başlayınca, yal
nızca, üretim, paylaşım ve katmadeğer, yatırım süreçlerini değiştirmiyor; aynı zamanda, endüstri 
iletişimlerini, sendikalizmi, çalışma hayatını başka mecralara akmaya zorluyor. 

Sanayi toplumunun bir kurumu olan sendika, bilgi toplumu da var olabilecek mi ya da tarım 
toplumuyla birlikte, lonca sistemi gibi yok olup gidecek mi? Sanayi toplumu, üretim tarzında, iş
bölümü paylaşımı ilkeleri üzerine yerleşen sendika, donanım dinamiklerini, zaman ve mekân birli
ğine dayandırıyor; tanımlanmış görevler ve tanımlanmış meslekler için dallanıp buduklandırıyor-
du. Toplusözleşmede, grev, lokavt, sosyal güvenlik, sağlık ve yaşlılık sigortası gibi kavramların tü
mü, bu birliktelik üzerine yerleşen ilişkiler sistemini düzenliyordu; ancak, bugün, zaman birlikteli
ği kaybolmuş, esnek çalışma saatleri farklılaştırılmış; vardiya anlayışıyla birlikte, fabrika düdükle
ri yok olmaya yüz tutmuştur. Mekân birlikteliği de elden gidiyor, her şey, emek, fabrika dışına, ev
lere, hatta, başka ülkelere dağılıyor. Bir ömre en az üç farklı karakterin sığdırıldığı, patronlar da-
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hil, hiç kimsenin ömür boyu iş güvencesinin söz konusu olamayacağı bir yapıya koşuyoruz. Sen
dikalar, on yıldır niçin üye ve etkinlik kaybettiklerini araştırırken, bilginin, farklı davranan bir eko
nomik faktör olduğu gerçeğine dayanıyorlar. 

Memur sendikalarının faaliyetleri bu maddede tadat ediliyor: "Verimlilik araştırmaları yap
mak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak, üyelerin meslekî yeterliliklerinin 
artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, semi
ner ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulun
mak..." Bunlar çok güzel şeyler; ancak, bunların hayat bulması, demokrasinin yerel renkleriyle bir
likte bir kültür haline gelmesiyle mümkündür. 

Siyasî baskı, ilmî baskıyı doğurur; ilmî baskı ise özgür düşünceyi yok eder; özgür düşüncenin 
yok olması, yazılanların kâğıtta kalması demektir. Sivil örgütlerin en önemli özelliği, demokrasi
nin okulları olmalarıdır* demokrasinin oralarda kültür haline gelmesidir. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Bacanlı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yılmaz Ateş; buyurun. (CHP sıralarından alkış

lar) 

CHP GRUBU ADINA YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Biz söylüyoruz; ama, her ne hikmetse, İktidar partileri de, bizi büyük bir içtenlikle dinliyor
lar... Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu çalışmalarını izleyen gazeteci-yazar köken
li bir sendikacının deyimiyle, milletvekilleri konuşuyor, diğer üyeler ikna olur gibi oluyorlar; ama, 
Sayın Bakan "katılmıyoruz" dedikten sonra da, oylan değişik oluyor. 

Bu Hükümet, özellikle sivil toplum örgütlerinin büyük desteğiyle iktidara geldi. Bunda, kamu 
çalışanlarının, işçilerin, memurların çok büyük katkısı oldu. Ama, geldi, yaşamı, bu kesimler için 
zehir etti. Yüzde 70 enflasyonu aldınız, yüzde 50'ye indireceğim dediniz; 15 milyon lira alan Bağ-
Kur emeklisine yüzde 30 zam verdiniz; yine, 30 milyon lira alan emekliye, memura yüzde 30 zam 
verdiniz, enflasyonu yüzde 100'e çıkardınız. 

Bu kesimlere yaşamı zehir ettiniz; ama, onunla da kalmıyorsunuz, önümüzdeki dönem için de 
elini kolunu bağlıyorsunuz. Sanırım, Divan, maddeyi okuduğunda, İktidar partilerine mensup mil
letvekillerinin salonu terk etme hareketliliği içinde güme gitmiş olabilir, pek anlaşılmamış olabilir. 

Bu maddenin başlığı "Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri"... Şöyle bir bakıyo
rum; "sendika" kelimesini çıkarın "dernek" kelimesini koyun, aynen uyuyor, aynen... Bir kurumun, 
bir kuruluşun, sendika mı, dernek mi, cemiyet mi olduğunu, gördüğü işlevler belirler. Yoksa, siz, 
adına sendika demekle, eğer içeriği sendika görevini, işlevini görmüyorsa, onun sendika olması 
mümkün değil. Burada "görüşmeler yapar" deniliyor. Sayın milletvekilleri, şu anda, zaten, sık sık, 
kamu çalışanlarının örgütleri, hükümetle istedikleri zaman görüşme yapıyorlar. Bir "görüşme yap
mak" deyimi için, Yüce Meclisin bu kadar zamanını almanıza gerek yok. İşveren kuruluşlarıyla, iş
çi kuruluşlarıyla, memur kuruluşlarıyla sizin görüşme yapmanız için yasa maddesine gerek yok, za
ten görüşülüyor. 

Şu hale bakın: "Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, öneri
lerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak." Sayın milletvekilleri, bu
na gerek yok ki, zaten yapılıyor bunlar; yani, bunu yapmak için ayrıca bir yasaya gerek yok. 
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Yine, aynı şekilde "üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile 

sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenle
mek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak" deniliyor. Şimdi, bunu, dernekler yapı
yor zaten, sendikalar da yapıyor; ama, sendikaların esas amacını, işlevini, grev ve toplusözleşme 
oluşturduğu için, aksesuar olarak da bu çalışmalar konuluyor; siz, şimdi, aslını almışsınız, içeriği
ni boşaltmışsınız; tutmuşsunuz, hiç özüyle ilgisi olmayan bu maddeleri koymuşsunuz. 

Bu maddenin bir bölümü dernek, bir bölümü de yardımlaşma sandığı... Bakıyoruz, burada, 
"üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için, kâr amacı gütmemek koşuluyla, eğitim ve sağlık tesis
leri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri kurmak, 
yönetmek ve yardımlaşma sandıkları ile tüketim kooperatifleri kurmak" diyorsunuz. Bunlar zaten 
var; dernekler de bunu yapıyor. Sendikanın esas amacı olan grev yok, toplusözleşme yok; ama, tu
tuyor, yardımlaşma sandığının yapması gereken bir hizmeti, bir çalışmayı, getirip, sendikalar yasa
sına monte ediyorsunuz. 

Tabiî, bu mantık şuradan kaynaklanıyor: Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse, halk adına halkı 
kurtaranlardan çekti, Şimdi, kamu çalışanları sokakta ve "biz, böyle bir yasa istemiyoruz" diyorlar. 
Neden istemediklerini de, İktidar partileri milletvekillerinin dışında Mısır'daki sağır sultan duydu, 
anladı; ama, İktidar partileri, bir türlü anlamamakta ısrar ediyorlar. İstememelerinin nedeni de mev
cut durumun çok gerisine gitmeleridir. 

Arkadaşlarımız, az önce izah ettiler; şubeleri kapatılıyor; şu anda, sendikalaşma hakkını kul
lanan 300 bin kamu çalışanının sendikalaşma, örgütlenme haklan ellerinden alınıyor; ama, siz di
retiyorsunuz "hayır, biz, ille de bu Sendikalar Yasa Tasarısını çıkaracağız" diye. Niye çıkarıyorsu
nuz; efendim, bu bir mevzidir... Sayın milletvekilleri, bu, kamu çalışanları adına kazanılacak bir 
mevzi değildir. Bu, olsa olsa, metristir; bu, olsa olsa, kamu çalışanlarını tuzağa düşürüp avlamanız 
için kurduğunuz bir metristir. Bunun adına mevzi denir mi? Bununla, siz, kamu çalışanlarını tuza
ğa düşüreceksiniz. Siz, bununla, kamu çalışanlarının örgütlenmesini değil, örgütlenmemesini geti
receksiniz; ondan sonra da, çıkıp, burada, diyeceksiniz ki, ya ne yapalım bu bir mevzi... "Ne yapa-
lınV'ınızın gerekçesi, Anayasaya aykırılık. Peki, bu önergemizin neresinde Anayasaya aykırılık? 
Bu verdiğimiz önergeler doğrultusunda bunları düzeltseniz, bunun neresi Anayasaya aykırılık teş
kil edecek? Onu da, her ne hikmetse, bir türlü dinleme, anlama zahmetine katlanmıyorsunuz. 

Tutturmuşsunuz "biz, memurları sendikalaştıracağız" diye. Siz, bununla, memurları, kamu ça
lışanlarını sendikasızlaştırıyorsunuz; siz, bununla, kamu çalışanlarını tuzağa düşürüyorsunuz; siz, 
bununla, kamu çalışanlarının, Anayasadan kaynaklanan haklarını kullanmalarına engel çıkarıyor
sunuz. 

Birtakım görüşmelerle kabul edilen Anayasa maddesi, bugün, kabul ettirmeye çalıştığınız bu 
yasa tasarısının maddelerinden çok daha ileri bir düzeyde; ileri bir düzeyde ki, bugün, kamu çalı
şanları, istedikleri ilde şubelerini açabiliyorlar, yöneticilerini belirleycbiliyoıiar ve bu dediğiniz fa
aliyetlerin hepsinde bulunabiliyorlar. Bu tasarı, Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa Tasarısı değil
dir; bu, kamu çalışanları dernek yasasının da gerisindedir; bu, yardımlaşma sandığının getirdiği bir
takım olanakların da gerisinde bir düzenlemedir. Hükümetin, bu ısrarından vazgeçmesini diliyoruz; 
bununla bir yere varılmaz. 

Kamu çalışanlarına rağmen çıkaracağınız bir yasanın hayrını göremeyeceksiniz. Bunun hesa
bını, yarın, meydanlarda size sorarlar; sandık önlerine konulduğu zaman, yine, gereken tavrı göre
ceksiniz. Güvensizlik temeli üzerine kurduğunuz bu yasa tasarısında bu kadar ısrar etmeyin. Bun
dan vazgeçmenizi diliyoruz; çünkü, günlerdir -üç haftadır- görüşüyoruz; ama, getirilmiş olan bu ta
sarıyla -sevinmeyi bir tarafa bırakın- kamu çalışanlarının elindeki haklarını alıyorsunuz; kamu ça-
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lisanları bunu hazmedemiyorlar. Bu, ileri bir adım değil, çok daha geri bir adımdır. Hükümetin, bu 
konuda tekrar düşünmesini diliyorum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Yakup Budak; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Fazilet Par

tisi Grubu adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 
Bugün, burada, kamu çalışanlarımızın sendikalaşması üzerinde konuşuyoruz. 20 nci madde 

de, kamu sendikalarının yetkilerini ve faaliyetlerini ele almaktadır. Biraz önce, arkadaşlarımızın da 
çok güzel ifade buyurdukları gibi, kamu sendikaları kuruluyor; ama, bu sendikalar kurulurken, âde
ta, sendika işlevini görmesinler, sendika gibi görünsünler; ama, sendika olmasınlar gibi bir düşün
ce, bu tasarının arka planını oluşturmaktadır. Niye bu görüşe varıyoruz; çünkü, kamu sendikasının 
oluşmasında görev alacak insanlar, toplugörüşmeye oturmaya yetkililer, taraf olmaya yetkililer; 
ama, sadece taraf olmaya yetkililer; yoksa, bunun neticesini takip etmeye, neticesi meydana gelme
diği zaman da onun müeyyidesinden mahrum bulunmaktadırlar. Ne olacak; toplugörüşme yapacak
lar, yüksek kurula havale edecekler ve yüksek kurul da Bakanlar Kurulunun takdirine sunacak. Pe
ki, Bakanlar Kurulunun takdirine sunulduktan sonra ne olacak; işte orası meçhul ve orası da, tama
men, konjonktüre bırakılıyor. 

Arkadaşlarımızın biraz önce ifade ettikleri gibi, getirilen bu tasarı, maalesef, mevcut durum
dan da geridir, sendikaları âdeta dernekleştirmektedir. Bunun yanında, sendikaların bulunabilecek
leri faaliyetlerle ilgili birçok husus da alt alta sıralanmış. 

Elbette, sendikalar, sadece ücret mücadelesi veren, üyelerinin ekonomik koşullarını iyileştir
mek için mücadele eden kuruluşlar değildir; elbette, üyelerinin, sosyal yaşantılarını, meslekî verim
liliklerini, çalıştıkları yerdeki verimliliklerini artırmak için çalışma yapan kurumlardır; ama, ücret 
artışı için gerekli mücadeleyi yapamayan, ekonomik koşullan iyileştirilemeyen bir sendika, sendi
kalaşmada üye mecburiyeti de olmadığı için bu sosyal konularla ilgili görevlerini nasıl ifade ede
cek, nasıl gerçekleştirecek, üyelerine nasıl hizmet sunabilecek?!. 

Bazı arkadaşlarımız "bu, kazanılmış bir mevzidir; yıllardır, çalışan kesimler arasında bir eşit
sizlik vardı, kamu çalışanlarının bir kesimi sendikalıydı, bir kesimi sendikasızdı; hiç değilse, şim
di, ismi sendika da olsa, onlara böyle bir kurum kurma izni veriyoruz, bu da bir gelişmedir" diyor
lar. 

Üzülerek ifade edelim ki, kamu kurumlarında süratle bir sendikasızlaştırma politikası takip 
edilmektedir. Özellikle 1990Mı yıllardan sonra, bırakın siz memurları ve kamu görevlilerini, 
I990'lı yıllarda kamu kurumlarında çalışan işçilerin bile yüzde 100'ii sendikalıyken, bu rakam, bu
gün, yüzde 70'lerin altına dümüştür. Bu da, gerçeği, sendikasızlaştırma noktasındaki art niyeti or
taya koymaktadır. 

Ben, yine de, bu tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, değerli katkıların
dan dolayı Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine teşekkür etmek istiyorum; çünkü, Hü
kümetin tasarısında, toplugörüşme yetkisi sadece konfederasyonlara veriliyordu. Düşünün ki, bir 
sendika var; ama, toplugörüşmeye, üyelerinin haklarını savunmaya yetkisi yok; sendikaya üye ol
ma mecburiyeti olmayınca da, âdeta, bu anlayışın arka planında ne var; sadece, Türkiye'de bir ta
ne konfederasyon olsun, sendikalar toplugörüşmelere oturmasınlar, konfederasyon sözde bir toplu
görüşme yapsın. Tasarının ilk halinde, bütün Türkiye'de tek şubeli bir konfederasyon anlayışı hâ
kimdi. Neyse ki, Hükümetin bu tasarısını Plan ve Bütçe Komisyonunda değerli üyeler değiştirmiş-
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ler, toplugörüşmeye sendikaların da oturabileceklerini, yetkili olabileceklerini ifade etmişler. Ne 
acıdır ki, toplugörüşmeden bahsediyoruz; kamu çalışanlarının haklarını savunacak sendikadan bah
sediyoruz; sendika oluyor; ama, sendika, toplugörüşme yapmaya bile yetkili kılınmıyor. İşte, me
selenin özündeki esas sakatlık buradan gelmektedir. 

Zaten, bu tasarıyla çalışma hayatımıza getirilen çok şey de yoktur; mevcut durum kanunîleş-
tiriliyor ve resmîleştiriliyor; ama, bütün bu kanunîleştirmenin yanında, birtakım haklar veriliyor
muş imajının verilmesinin yanında, maalesef, toplugörüşme yapılacak bağlayıcılığı yok, sendika
nın ekonomik dayanaklarını oluşturacak temel araçlar yok; bundan dolayı da, bu tasarı belki bazı
ları için bir mevzi olabilir, bir adım olabilir; ama, benim kanaatim, bu tasarıyı bu şekliyle Meclisi
mize getirenler, bir adım değil, ileride atılabilecek adımları da engellemek maksadıyla böyle bir ya
sa tasarısını getirmişlerdir. Umarım böyle olmaz, umarım, çalışan kesimlerimize tüm kamu emek
çilerimize gerekli fayda sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlar, kamu çalışanlarımızın sendikalaşması, elbette, demokratik hayatımızın 
güçlenmesine ve demokrasinin ülkemizde bütün toplum katmanları tarafından yaşanır hale gelme
sine de büyük katkıda bulunacaktır. Bundan dolayı, bu tasarının bu şekliyle geçmesi büyük sakın
caları da içermektedir. Bu haliyle bile olsa, ben, bu yasa tasarısının ileride önemli adımlar atılma
sına vesile olmasını dileyerek, sözlerime son veriyor, hepinize saygılar sunuyorum. Selamlarımla. 
(FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Budak. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. Yok. 
Sayın Emin Kul, buyurun. 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakere ettiğimiz kanun tasarısının 20 nci maddesi üze
rindeki görüşlerimi belirtmek için huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, CHP Grubu adına konuşan Sayın Yılmaz Ateş, herhalde, be
nim beyanlarımı, belki maç seyreden milletvekillerinin arasında olduğu için iyi tespit edememiş!.. 
Eğer tespit edebildiyse, bu şekilde konuşmazdı; kendisine, zabıtlara bakmasını öneriyorum. Zira, 
ben, burada, bu kanun tasarısının, en azından, kazanılmış bir mevzi sayılmasınrileri sürer ve görü
şümü bildirirken, Hükümetin, tasarının sahibi Hükümetin bir azınlık hükümeti olduğunu; Meclis
te, çoğunluğun muhalefetin elinde olduğunu; dolayısıyla, muhalefetin, bu Hükümetin getirdiği ta
sarının hükümlerini, verdiği önergelerle istediği gibi, çoğunluğuyla, düzeltebileceğini ifade etmiş
tim; toptan karşı çıkmaktansa, bu yolda gayret gösterilmesini öne sürmüştüm. Şimdi, bu yolu, sa
dece, tasarının tümüne muhalefet etmekle geçirmek yerine, dediğim şekilde hareket edilseydi ve 
bunda m uy af fak olunsaydı, böylesine yersiz saldırılar, belki, konuşmalarında yer almayacaktı. 

20 nci maddeyle ilgili olarak söyleceğim şudur: Sayın Yılmaz Ateş, 20 nci maddeyi; yani, Hü
kümet tasarısının 20 nci maddesini eleştirirken, aslında, kendi imzalamış olduğu, Cumhuriyet Halk 
Partisinin kanun teklifinin 20 nci maddesini eleştirmiş oluyor; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin 
39 milletvekilinin imzaladığı kanun teklifinde, toplusözleşme ve grev hakkı olmadığı gibi, bu ka
nun teklifinin 23 üncü maddesinin (a) fıkrası, Hükümet tasarısının 20 nci maddesinin (a) fıkrasıy
la aynı, (b) fıkrası (c) fıkrasıyla aynı, (c) fıkrası (d) fıkrasıyla aynı, (ç) fıkrası (e) fıkrasıyla aynı, (e) 
fıkrası da (g) fıkrasıyla aynı... Bakın, okuyayım ben (g) fıkrasını; çünkü, kendisi, onun üzerinde 
durdu "Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için, kâr amacı gütmemek koşuluyla, dinlenme yerle
ri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri kurmak, yönetmek ve yar
dımlaşma sandıklan ile tüketim kooperatifleri kurmak." Elinizdeki kanun teklifinin 25 inci sayfa-
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sında Cumhuriyet Halk Partisinin teklif ettiği 23 üncü maddenin (e) fıkrasına bakın -zaman kaybet
memek için tekrar okumak istemiyorum- Hükümetin getirdiği tasarının 20 nci maddesinin (g) fık
rasıyla aynı. Yani, buradaki eleştiriler, aslında, kendi imzaladığı ve Meclis Başkanlığına sunulan 
kanun tasarısının 23 üncü maddesinin hükümlerinde yer alan hususlara yöneltilmiş eleştirilerdir. 
Kendi kendini eleştiren bir milletvekili durumuna düşmesinden ben üzüntü duyuyorum. Dolayısıy
la, önce, kendi alanına bakıp kendini eleştirsin, ondan sonra, benim, kanun tasarısı konusunda "bir 
mevzi kazanımıdır" nitelememi eleştirebilsin. 

Teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 

Sayın Bekir Yurdagül; buyurun. 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanunu Tasarısının 20 nci maddesi üzerinde kişisel düşüncelerimi açıklamak için söz 
aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 47 ana, 6 geçici maddesi olan tasarının 20 nci maddesini takışıyoruz. Ta
biî, burada, sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetlerini belirleyen bir madde; fakat, geç
miş maddelere baktığımızda, bu 20 nci maddenin çok fazla bir önemi olmadığını görüyoruz. Özel
likle, hizmet kollarını belirleyen 5 inci madde, genel kurulların oluşumunu belirleyen 9 uncu mad
de, sendika yöneticilerinin güvencesiyle ilgili az önce geçen 19 uncu madde sonrası, sendika ve 
konfederasyonların yetki ve faaliyetlerinin çok fazla tartışılmasının bir anlamı olduğunu düşünmü
yorum. Toplusözleşme ve grev hakkı olmayan bir sendikanın, yetki ve faaliyetleri de o anlamda sı-
nırlıdır. 

Burada, maddenin (a) bendinde "genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma ko
şulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bil
dirmek" deniliyor. Yani, bir sendika ve konfederasyon genel merkezinin bu konularda görüş bildir
mesi, bir yetki ve faaliyet olarak nasıl değerlendirilebiliniyor?!.Zaten, şu anda sendika olmaya ge
rek yok ki; kamu çalışanları veya dernekler veya kooperatifler, kendi ilgi alanlarıyla ilgili konular
daki görüşlerini, düşüncelerini, en üst makamlara kadar -ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ör
nektir; herkesi kabul ediyor, her düşünceyi alıyor- Sayın Cumhurbaşkanına kadar iletiyorlar. Biz, 
bu anlamdaki sendikayı tartışıyoruz; yani, yaptırımı olması gereken bir sendikayı tartışıyoruz ve bu 
anlamda, sağlık koşulları, iş güvenliği, çalışma koşullarıyla ilgili çalışma yapmak ve bunlarla ilgi
li görüş bildirmeyi bir faaliyet olarak, bir yetki olarak değerlendirilen bir tasarıyı tartışıyoruz. 

Yine, (c) bendinde "verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, 
önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak" deniliyor. Yani, siz, 
üyelerinize ekonomik ve sosyal birtakım kazanımlar sağlayamıyorsanız, bunun dışında, bu üyele
rin verimliliklerinin artırılması konusunda sizin bir çalışma yapma hakkınız olur mu; onlara verdi
ğiniz hiçbir şey yok somut olarak. Onlara diyorsunuz ki "siz, verimliliği artırın, daha fazla çalışın, 
daha fazla üretin" ama, onların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi konusunda size hiçbir 
yetki verilmemiş ve bu koşullarda, siz, verimi artırmaya çalışıyorsunuz; o sendikacıyı, o kamu ça
lışanları döverler, bu konuyu konuşturmazlar bile. 

Yine "Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal fa
aliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek" denili
yor (d) bendinde; yani, kamu çalışanına somut olarak vereceği hiçbir şey olmayan bir yetki ve fa
aliyet alanı çizilmeye çalışılıyor. Burada, maddenin (g) bendinde, "üyeleri ve ailelerinin yararlan
ması için, kâr amacı gütmemek koşuluyla, dinlenme yerleri, spor alanları, benzeri yerler açmak" 
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deniliyor. Siz, üyeliği özendirmemişsiniz, o kişinin sendikaya üye olmasıyla ekonomik ve sosyal 
anlamda artı bir katkısı olmayacak; o kişi niye sendikaya aidat ödesin!.. Hiç özendirici bir yanı yok; 
durup dururken, neden 300-500 bin, 1-2 milyon lira aidat ödesin sendikaya o üye; mümkün değil 
böyle bir şey. Sosyal ve ekonomik anlamda getirişi olmayan bir konuda niye üye olsun sendikaya, 
niye o sendikaya aidat ödesin ve o sendika da, o aidatlarla spor alanları, sosyal tesisler yapacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, lütfen toparlayalım. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla)-Toparlıyorum Başkan. 
Gerçekten, bu sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetlerini belirleyen 20 nci madde, 

sadece, lâfügüzaftır ve bu anlamda, kamu çalışanına hiçbir getirişi olmayan birtakım yetki ve faali
yetleri sendikalara veriyor; ama, esas vermesi gereken, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilme
si doğrultusunda hiçbir kazanım getirmeyen böyle bir tasarıda yer alan böyle bir maddenin de, ka
mu çalışanına ve onun örgütüne çok fazla katkısı olacağınıdüşünmüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeler, daha önce tasarının "amaç 

ve kapsam" maddeleri görüşülürken, Sayın Başkanvekilleri tarafından Anayasaya aykırı oldukları 
vurgulanarak, belirtilerek işleme konulmayan önergelere benzer önergelerdir; sendika ve konfede
rasyonları, toplu sözleşme ve grev yapmaya yetkili kılma yönünde tasarının 20 nci maddesinde de
ğişiklik önermektedirler. 

Sayın Yılmaz Ateş, sadece amaç ve kapsamda öngörülmediği için, önergeniz, aynı zamanda, 
tasarının da insicamına aykırı bir duruma geliyor. Bu önergenin işleme konulması için, daha önce 
konulmayan geçmiş uygulamamız paralelinde, beni ikna edici bir gerekçeniz var rpı? 

Cevabınızı yerinizden alayım efendim. 

YILMAZ ATEŞ (Ankara)-Var efendim. 
Sayın Başkan, amaca ilişkin dediklerinize katılıyorum; ama, onun arkasında bizim önerdiği

miz başka... 
BAŞKAN - Yani, o zaman bir uygulamada olduğu gibi "toplusözleşme ve grev yapmaya yet

kilidir" kısmını çıkararak işleme konulmasını kabul ediyorsunuz. 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Evet efendim. 
BAŞKAN-Peki. 
İkinci önergenin sahipleri, Sayın Hacaloğlu, Zeki Çakıroğlu, Fatih Atay?.. Yoklar. 
Bu arkadaşların önergesi için de böyle bir düzenlemeyi yapalım mı? Yoksa, önergeyi tümüy

le işleme koymayalım mı? Çünkü, önerge sahipleri burada yok. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Önerge sahipleri yok; çekelim efendim. 
BAŞKAN - Tamam; çekiliyor. 

Üçüncü önergenin sahipleri, Sayın Muhammet Polat, Sayın Naci Terzi, Sayın Cafer Güneş, 
Sayın Ahmet Çelik, Sayın Ömer Özyılmaz, Sayın Osman Hazer, Sayın Memduh Büyükkılıç, Sa
yın Celal Esin?.. Yoklar. 

Bu önergeyi de, Anayasaya aykırılığı nedeniyle işleme koyamıyorum. 
Sayın Yılmaz Ateş'in önergesini, Anayasaya uygun hale getirilmiş şekliyle okutup, işleme ko

yacağım. 
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Sayın Ateş, ilk fıkrayı dikkatle dinleyin, uygun görürseniz işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 20 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yılmaz Ateş Bekir Kumbul Bekir Yurdagül 

Ankara Antalya Kocaeli 
M. Cevdet Se|vi Yusuf Öztop 

İstanbul Antalya 

Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri: 
Madde 20- Sendika ve konfederasyonlar, üyelerinin ortak ekonomik, demokratik, sosyal ve 

meslekî hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla toplugörüşmeyi sonuçlandırmaya ve 
taraf olmaya yetkilidir. 

Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde buluna
bilirler: 

a) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsil
ci göndermek. 

b) Üyelerinin, ortak ekonomik, sosyal, kültürel menfaatları ile personel hukukunu ilgilendiren 
konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler ge
tirmek. 

c) Üyelerinin, ortak hak ve menfaatlarının izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin or
taya çıkması durumunda, üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yar
gı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf 
olmak. 

d) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için, kâr amacı gütmemek koşuluyla, dinlenme yerle
ri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri kurmak, yö
netmek ve yardımlaşma sandıklarıyla tüketim kooperatifleri kurmak. 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz. 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sanırım, düzeltilmesi gereken bir husus var. Ver

diğimiz önergenin, 20 nci maddesinin birinci paragrafında, bizim yazdığımız " toplusözleşme" şek
lindedir; "toplugörüşme" diye okunuyor; zaten, biz, bu bölümün çıkarılmasını kabul ediyoruz. 

O nedenle (a) bendinden başlamasını talep ediyor, bir yanlışlık olmasın diye düzeltiyorum. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 
OYA ARASLI (İçel) - İçtüzüğün 63 üncü maddesi uyarınca, tutumunuzla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN - Hangi tutumum hakkında efendim? 
OYA ARASLI (İçel) - Anayasaya aykırı bularak, oylamadan sarfınazar etmeniz konusunda 

efendim.. 
BAŞKAN - Ben, sayın önerge sahibinin mutabakatını aldım. 
OYA ARASLI (İçel) - Hayır, daha önceden de, bu konuda, Anayasaya aykırı gördünüz. Bu 

nedenle, önerge sahibinin... 
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BAŞKAN - Sayın Araslı, sadece Anayasaya... 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, bir açıklama yaptınız. İçtüzük, Türkiye (Büyük Millet 

Meclisi Başkanlarına ve Başkanvekillerine, Anayasaya aykırı gördükleri için, herhangi bir öner
geyi oya sunmaktan kaçınmak imkânını vermiyor. 

Kaldı ki, mevcut Anayasanın, kamu çalışanlarına toplusözleşme ve grev hakkını tanımaya im
kân verdiğine ilişkin bilimadamlarının görüşleri var. Böyle bir konuda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekilinin, Anayasaya aykırı bulduğu nedeniyle böyle bir uygulama getirmesi yanlış 
olur; tamamen indî bir işlem yapılmasına neden olur. Birkaç kere, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bu yapılmıştır; fakat* bunların hepsi yanlış uygulamadır. Bir kere daha durumun gözden geçiril
mesinde zaruret olduğu görüşündeyim. 

BAŞKAN - Sayın Araslı, benim beyanım, yasanın amaç ve kapsamı görüşülürken oldu; bu 
sırada bir uygulama oldu. Bu nedenle... 

OYA ARASLI (İçel) - "Anayasaya aykırı olduğu için bu açıklamayı yaptım" dediniz. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Efendim, o işlem geçti. 
Dolayısıyla, şimdi, yasanın kabul edilen amaç ve kapsamıyla da birlikte, yasanın amacında da, 

kapsamında da öngörülmeyen bir'değişi klik önergesinin sıkıntı yaratacağı konusunu sayın önerge 
sahipleriyle görüştüm ve onların mutabakatını aldım. Onun için, şimdi, sizin itirazınız, sanıyorum, 
bu aşamada bana değil; itirazınızın daha önceki uygulamalarda olması gerekiyordu... 

OYA ARASLI (İçel) - Bundan önceki uygulamalarda yaptik efendim. 
BAŞKAN -Yani, benim geçmişe dönük bir usul tartışması açma hakkım yok; ama, ben, öner

ge sahiplerinin onayını aldım ve sayın önerge sahibi de, sizden biraz önce, önergesinin Genel 
Kurulun onayına nasıl sunulması gerektiği konusunda, Genel Kurulu aydınlattı. Onun için, izin 
verirseniz, şimdi, önergeyi, önerge sahibinin belirttiği doğrultuda, işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, Komisyon ve Hükümet önegeye katılmadılar; konuşacak mısınız, 

oksa gerekçeyi mi okutalım efendim? 
YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Peki efendim; gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Amaç maddesine uygun düzenleme yapılmıştır. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeyi... 
OYA ARASLI (İçel) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
METİN PERLİ (Kütahya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Önergeyi, önerge sahibinin düzelttiği doğrultuda, öngördüğü biçimde oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; çalışma süremizin ilk bölümünün de sonuna 

geldik; saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

' . — ; @ • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Memur Sendikaları Kanunu Tasarısının 20 nci maddesi üzerindeki bir önergenin oylanması sı

rasında karar yetersayısının aranması istenilmiş ve karar yetersayısını bulamamıştık. 
Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Ne kadar ara verelim? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 20 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 20.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 

• © : 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.20 
BAŞKAN: Başkanvckili UIuç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞ

LER (Devam) 
3. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 

39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 21224, 21929, 211000, 211023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN - Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 20 nci maddesi üzerindeki bir önergenin oy

lanması sırasında karar yetersayısını bulamamıştık. 
Şimdi, önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, Divan Üyesi arkadaşlarımız arasında mutabakat sağlanamadığından, ka
bul etmeyenleri tekrar sayacağız. 

Kabul etmeyenler... Divan Üyesi arkadaşlarımın oylarıyla, kılpayı karar yetersayısı vardır; 
önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Yasaklar 
MADDE 21. - Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri 

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 
Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî parti

lerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda bulunamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasî partilerin 

ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Kumbul; bu

yurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BEKİR KUMBUL (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa Tasarısının 21 inci 

maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yasaklara geçmeden önce, bir konuya değinmeden edemeyeceğim. Her 
seferinde bu kürsüye çıkarak, Cumhuriyet Halk Partisine atıfta bulunarak, ikibuçuk yıl önce hazır
lamış olduğumuz bir tasarıyı, Cumhuriyet Halk Partisinin her konuşmacısının sonunda temcit pila
vı gibi önümüze süren ve yıllardır sendikal mücadelenin içinde çalışarak, sendikacılığın ne demek 
olduğunu çok iyi bilen, sendikanın "olmazsa olmazı" olan, greviyle, toplusözleşmesiyle var olan 
şeklini çok iyi bilen Sayın Kul arkadaşımın bu davranışını pek içime sindiremiyorum. Biz, o za
man, gerçekten, bunu yaptık. Kamu sendikacılığı bir emekleme dönemi geçiriyor; ama, sendikacı
lıkta doğru olan bir şey var; o da, grevli, toplusözleşmeli haktır. Bunu da arkadaşımız çok iyi bilir. 
Biz, o zaman, onu dedik; ama, bugün, doğruya geldik. Doğru olan da bu. Eğer, doğru buysa ve ol
ması gereken de buysa, biz bunu diyoruz; bir adım ileriye geçtik, bunu söylüyoruz. Uzatıver elini, 
o şekliyle çıkaralım; hiç olmazsa, çıkardığımız yasa, bir şeye değsin. 

Değerli arkadaşlarım, 21 inci madde yasaklarla ilgili. Şimdi, yasakları okumak istiyorum: 
"Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Anayasada be

lirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî parti
lerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda bulunamazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasî partilerin 
ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar." 
Doğru... 
Değerli arkadaşlarım, tasarının 21 inci maddesine geldik. Yasaklar bununla mı kaim; hayır. 

Tasarının değişik maddelerinde o kadar çok yasak var ki... Her şeyden önce, sendikanın özünü 
oluşturan grev yasak, toplusözleşme yasak; asıl, öz olan da bu, bunlar da yasak. 

Peki, başka ne yasak; üyesi 500'den az olan yerlerde, sendika şubesi açmak yasak. Düşünebi
liyor musunuz, buna göre, Türkiye'de, 3 büyük kentin yanına 3 kent daha ekleyin, bunların dışın
da hiçbir yerde sendika şubesi açılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla, üyelik, birkısım insanlara daha ya
saklanmış oluyor. 

Başka kimlere yasak; askeriyede çalışan sivil memurlara yasak, adliyede çalışan sivil memur
lara yasak, yargıda çalışanlara yasak. Yasaklar çoğalıyor. Yani, böylesi bir yasa çıkarmaya çalışı
yoruz arkadaşlar. O kadar çok yasağı var ki... Çemberi, her geçen gün daraltıyoruz. Çember çok 
küçük. Bunun içerisine ne kadar kamu çalışanı sığdırabileceğiz, bilemiyorum. 

Varsayalım ki, bu şekliyle yasayı çıkardınız; düşünüyorum şimdi... Yasaklar delinebilir elbet
te; bu yasakların delindiğini varsayalım; şimdi, bunlara nasıl bir ceza vereceğiz? Cezayı verirken, 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu mu kullanacağız; yoksa, kamu sendikaları yasasını mı 
kullanacağız? Yasakları veya cezaları, suçları, bu kamu suçudur, bu da memur suçudur diye mi ayı
racağız; orta noktası neresi olacak, nereden nereye kadar ayıracağız? 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyleri yasaklayarak hiçbir yere gidemeyiz. Önce, kendimizi tarif et
mek zorundayız diye düşünüyorum; biz neyiz, önce ona bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
çağdaş, demokratik bir hukuk devleti mi; bunu bir tanımlayalım veya bu yolda mesafe kat etmek 
istiyor muyuz, ona bakalım. Ülkenin önünü açmak istiyor muyuz; ülkemizi Batı Avrupa seviyesi-
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ne çıkarmak istiyor muyuz; ülkemizi modern dünyayla entegre etmek istiyor muyuz? Oradaki hak
lara bakalım, yasaklara bakalım; onlarda, bizim getirdiğimiz sendikal hak ve cezalar aynı şekilde 
uygulanıyor mu; haklar aynı mı, ona bakalım. 

Neden, bjrçok yasakla bir sendika yasa tasarısı konuşuyoruz ve yasası çıkaracağız; neden, bir
çok yasakla bunun etrafını daraltıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, düşünün ki, bugün, Türkiye'de 2 milyona yakın devlet memuru var; bu 
2 milyona yakın devlet memuru, bugün, gerçekten; geçim derdinde, çocuğunu okutma derdinde, 
hatta, okutamayanlar var. Bırakın onu, ekmeği 10 bin lira daha ucuza almak için sabahın köründe 
ekmek kuyruğuna girenler var. Yapılan bir araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin geçim standar
dı 150 milyon lira olduğuna göre, Türkiye'deki 2 milyon memurun kaçının maaşı 150 milyon lira
nın üzerinde? 

Peki, bu düşüncelerini nasıl dile getirecekler, ne demeleri gerekir? Nasıl bir memur tiplemesi 
bekliyoruz; neden haklarını vermiyoruz, birçok yasaklar getiriyoruz? Bu düşüncelerini dile getir-
mezlerse, görüyoruz memurları; memurlar, küskün, kırgın, mutsuz, umutsuz... Neden öyle; hakla
rını vermiyoruz ki onlara; siz, bizim verdiğimiz kadar hak alabilirsiniz; onun dışında alamazsınız 
diyoruz. 

Peki, nedendir bu güvensizlik; memura güvensizlik neden, kamu çalışanına güvensizlik ne
den? Bunu aşmak zorundayız. Eğer, biz, ülkemizi Batı ülkelerinin seviyesine getirmek istiyorsak, 
elbette, insanın hakkı olan şeyleri memurumuza da vermek zorundayız, orada olan herşeyi biz de 
vermek zorundayız veya bu konuda ülkenin önünü açmaya zorlamamız lazım. 

İşte, yıllardır Avrupa Birliği diyoruz. Peki, nasıl olacak bu? Bu haklan engelleyerek, Anaya
sayı engel göstererek, ILO'nun sözleşmelerini bir tarafa atarak... Bu hakları vererek mi, biz, bu ül
keyi, ülkemizi Avrupa Birliğine üye edeceğiz? Edebilmek için önümüzde koşullar varsa birisi de 
bu. Yoksa, sadece, haziranda toplanacak Cenevre toplantısında "artık, biz de kamu çalışanlarına 
sendikal hak verdik" demek için mi bunu yapıyoruz? Düşünüyorum, bunun dışında da başka bir şey 
bulamıyorum, buna karşı bir cevap bulamıyorum. Getirdiğimiz tasarıyla, sadece neyi veriyoruz: 
Yani, haklarınızı, ekonomik haklarınızı, demokratik haklarınızı işvereninize söyleyebilirsiniz. Baş
ka?.. Hak iddia edemezsiniz. Bununla kamu çalışanını bir yere getiremeyiz arkadaşlar. Lütfen, bu 
yasayla ilgili olarak hep birlikte tekrar düşünelim istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. 
BEKİR KUMBUL (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerimi belirttikten sonra,Ytice'Meclisi 

tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kumbul. 

Doğru YolPartisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bahadır; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşmekte olduğumuz 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 21 in
ci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum., 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliğimizi, kanun ta
sarısının özellikle bu maddesinde, bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
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Tasarının bu maddesinde, her zaman söylediğimiz gibi, hem Hükümet tasarısında hem Plan ve 

Bütçe Komisyonundan geçen tasarıda, yme, eksik ifadeler kullanılmıştır. Bu eksik ifadeler, ülke
mizin çalışma barışını, huzurunu aksatacak şekilde bu maddede açıkça görülmektedir. Burada ek
sik olan ifade, 21 inci maddenin birinci fıkrasındadır. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, vermiş oldu
ğumuz değişiklik önergesinde, bu eksikliği tamamlamaya çalıştık. Tasarının 21 inci maddesinin bi
rinci fıkrası "Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz" şeklindedir. Oy
sa, buraya, birlik ve beraberliğimizi, cumhuriyetin varlığını, devletin kişi ve zümreler tarafından 
yönetilmesini engelleyen Anayasanın 14 üncü maddesinin eklenmesi bir zarurettir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 14 üncü maddesinin, özellikle, tasarının bu maddesine 
eklenmesini istiyoruz. Anayasamızın 14 üncü maddesinde zikredilen ve devletin, bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki egemenliği
ni yasaklayan hükmü, mutlaka bu maddede yer almalıdır. 

Bu maddede belirtilmeyen, Anayasanın 14 üncü maddesindeki yasakların, zaman içerisinde 
uygulamaya konulacağı endişesini taşımaktayım. Bunu, daha önce yaşadığımız tecrübelerden an
lamak mümkündür. 1980 Eylül öncesindeki toplumsal olayları hatırlarsak, bazı sendikaların, hak 
arama bahanesiyle meydanlara dökülüp, üretimden gelen güçlerini kötüye kullandıklarını, ülke ba
rışını siyasî amaçları gereği olarak nasıl tehlikeye attıklarını hepimiz yaşadık. Bu nedenle, tasarı
nın 21 nci maddesinin birinci fıkrasının, vermiş olduğumuz değişiklik önergesine göre değiştiril
mesini arzu etmekteyiz. Bunu, ülkemizin gelecekteki toplum barışı için arzu etmekteyiz. Bunu, ül
kemizin gelecekteki çalışma barışı için arzu etmekteyiz. Bunu, bütün memurlarımızın üretimden 
gelen güçlerini verimli bir şekilde kullanmaları için arzu etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 14 üncü maddesinin bu maddede yer alması, önümüz
deki yıllarda, memur sendikacılığında, onların üretimden gelen güçlerini siyasî amaçlar uğruna kö
tüye kullanabilmeleri endişesini ortadan kaldıracaktır/Anayasamızın bu maddesi "Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok et
mek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz
lar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkın
da uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir fa
aliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz" hükmünü getirmektedir. 

Onun için, Anayasamızın 14 üncü maddesinin mutlaka tasarının bu maddesinde yer almasını 
talep etmekteyiz. Aynı madde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 37 nci maddesinde yer almakta
dır. 

Bu gerekçelerden dolayı vermiş olduğumuz değişiklik önergesine destek bekliyor, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bahadır. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul... 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Grup adına söz istedim Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Yetkili bir arkadaşınız da yok efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Şahsı adına konuşsun... 
BAŞKAN-Şahsınız adına Var mı bir talebiniz? ' ' " . . -
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Grubum adına konuşacaktım; ama, öyle 

olsun artık. 
BAŞKAN - Yalnız, sıradaki arkadaşlardan birinin söz hakkını devretmesi lazım. Bilmiyo

rum... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Ben söz 

hakkımı devredeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yalnız, siz üçüncüsünüz Sayın Bütün; ikinci sırada Sayın Bekir Kumbul var. 
Emin Bey mi devrediyor konuşma hakkını efendim? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır, Emin Kul konuşuyor. 
BAŞKAN - Sayın Kul, buyurun o zaman. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasaklarla ilgili 21 inci madde

de, sendikaların kamu makamlarından maddî yardım kabul edemeyecekleri, siyasî partilerden para 
yardımı alamayacakları ve onlara para yardımında bulunamayacakları, siyasî partilerin kuruluşu 
içinde yer alamayacakları, bir siyasî partinin adı altında sendika veya konfederasyon kuramayacak
ları, ticaret yapamayacakları yer alıyor. Yani, Hükümet tasarısında yer alan bütün yasak unsurları, 
Cumhuriyet Halk Partisinin 39 milletvekilinin imzalayıp verdiği kanun teklifinde aynen var; aynen 
bü unsurlar var. 

Şimdi, deniliyor ki: "Temcit pilavı gibi bunu dile getiriyorsunuz." Siz, şimdi, verdiğiniz tekli
fin üzerinde tam aykırı bir şekilde ve birtakım sunî gerekçelerle burada mütalaada bulunursanız; ta
biî, size bunu hatırlatmak mecburiyetini hissediyoruz. Yalnız aramızda bir fark var. Siz diyorsunuz 
ki: "Biz üç sene evvel, ikibuçuk sene evvel -ki, iki sene evvel aslında- bir hata yaptık." 39 millet
vekili adına söylemiyorsunuz herhalde, belki kendi adınıza söylüyorsunuz; çünkü, hata yapmadık
larını düşünenler de vardır. "Bugün doğruya geldik" diyorsunuz. Bir ilham gelmiş bu tasarıyla. Biı 
tasarı gelmeden önce de doğruya gelmemişsiniz; yani, gidip imzalarınızı çekme imkânınız var, eğer 
kendinizi geliştirdiyseniz. 

Ben şahsım adına söylüyorum, benimle aranızdaki fark şu: Ben her zaman doğruda kaldım, siz 
sadece bugün doğruya geldiniz. Ben hiçbir zaman o yanlışı yapmadım. Onun için, buraya çıkıp da, 
ikide bir böyle yersiz, tutarsız sataşmalarda bulunmayın, yoksa mahcup olursunuz. Sonra, sizin iş
çi hak ve özgürlükleri, sendikal örgütlenme hakkı, kamu görevlilerine toplusözleşme, grev hakkıy
la ilgili özgürlükler 1998 senesinin bugünlerinde mi aklınıza geldi?!. Geriye doğru bakalım, 1940'lı 
yıllara kadar gelelim, Takriri Sükûn Kanunundan başlayalım -oradan bu tarafa gelelim- 1945'ten ta 
1965 yılına kadar, kamu çalışaları hakkında, hak ve özgürlükle ilgili bir tek sendika yasa tasarısı 
getirdiniz mi Türk Halkının, Türk Milletinin huzuruna?!. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) ' • " • " . 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - O zaman biz, cumhuriyetin kurumlarını yerleştiriyorduk. 
EMİN KUL (Devamla) - 1965'i geçelim, 1965'ten 1971'e kadar bakalım, 624 sayılı, kısıtlı bir, 

Devlet Personeli Sendikalar Kanunu çıkarmaktan başka ne yaptınız; ne toplusözleşme, ne grev hak
kı, ne teşkilatlanma hakkı, var mıydı, getirdiniz mi?!. 1971'den 1988'e kadar bakalım -ki, 1991-
1995 arasında iktidar oldunuz- 1971'den 1988'e kadar kamu çalışanlarıyla ilgili olarak herhangi bir 
hak ve özgürlükle, teşkilatlanma hakkıyla, toplusözleşme, grev hakkıyla ilgili bir kanun tasarısı 
milletin huzuruna getirdiniz mi?!. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz; neyin hesabı
nı soruyorsunuz, neyin davasını güdüyorsunuz?!. 

- 7 4 -



T.B.M.M. B : 7 2 2 6 . 3 . 1 9 9 8 0 : 4 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Siz mi getirdiniz? 

EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, önünüze bir tasarı gelmiş; bu tasarıyı istemezük âvazeleriyle 
geri çevirmeye çalışıyorsunuz -hakkınızdır, olabilir- ama, bunu yaparken, tutarsız iddialarla mille
ti aldatacak, hafızasındaki hatıraları silecek beyanlar ve gösterilerle burada beyanatta bulunmaya 
hiç hakkınız yok. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkan. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Kul. 

Şahsı adına, Sayın Bekir Yurdagül; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BEKÎR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Çalışanları 

Sendikaları Yasası Tasarısının "Yasaklar" başlığı altındaki 21 inci maddesiyle ilgili, kişisel olarak 
söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Az önce, saygı duyduğum sendikacı dostumuz, milletvekili arkadaşımız, kürsüden, bazı dü
şüncelerini açıkladı. Tabiî, bu milletvekilimiz yerine, buradan, bir başka arkadaşımız, bu düşünce
leri açıklasa, çok fazla bir şey söyleme hakkını kendimde bulamam; ama, yıllarca sendikal hareket 
içerisinde olmuş bir ağabeyimizin, bir büyüğümüzün, Meclis gündemine gelen bu Kamu Çalışan
ları Sendikaları Yasası Tasarısını içine sindirip sindiremediğini anlamakta gerçekten zorlanıyorum. 
Başkaları yanlış yapmış olabilir, eksik yapmış olabilir; ama, bir sendikacı kimliğiyle bu tasarıyı in
celediğimizde, bu tasarının mevcut fiilî durumu, tamamını da hukuksal bir zemin yaratmadan... 
Mevcut fiilî durumun gerisine düşen bir tasarıyı, bir adımdır bir başlangıçtır, bir iyiniyet gösterisi
dir diye savunmasını, gerçekten, anlamakta zorlanıyorum. 

Özellikle, yasaklar, bu yasa tasarısında sadece 21 inci maddeyle sınırlı değil; daha önce tartış
tığımız, hizmet kollarıyla ilgili 5 inci madde... Burada, bir sendikacı arkadaşımızın, bu hizmet kol
larıyla ilgili sınırlamayı nasıl içine sindirdiğini ben merak ediyorum. Yine, 9 uncu maddedeki sı
nırlamayı, yasaklamayı nasıl düşünüyor ve bunu savunabiliyoruz. Yine, şube açmayla ilgili olarak, 
şube profesyonel yöneticisini belirlemeyle ilgili olarak bu sınırlamayı, bu yasaklamayı nasıl içimi
ze sindirebiliyoruz. Bu tasarıda görüşlerimizi açıklarken, elbette ki, herkes, kendi düşüncesine gö
re, kendi siyasî yaklaşımına göre, bu konudaki ilgisine ve merakına göre birtakım düşüncelerini 
açıklayacaktır. Ancak, burada, bu konunun dışındaki arkadaşlarımızın, bu konuyla çok fazla ilgi
lenmeyen arkadaşlarımızın, bu tasarının neyi getirip neyi götürdüğünü bilmemeleri çok doğaldır. 
Belki, kamuoyunun da bir kısmı, bu tasarıyla, kamu çalışanlarına çok büyük haklar verildiğini zan
nedebilir; birtakım özgürlükler, örgütlenme özgürlüğü tanındığını zannedebilir; ama, geçmişte sen
dikal harekete katkısı olan ve sendikal harekette uzun yıllar geçirmiş insanların bu tasarıyı içlerine 
sindirmesini ve bunu savunmasını anlamakta gerçekten zorlanıyorum ve bunun, çok fazla da man
tıklı bir izahını bulamıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasaklar bazı arkadaşlarımıza yeterli gelmiyor, bunun çerçevesini biraz 
daha genişletmeye çalışıyorlar; Anayasanın temel ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunanların bu ya
sak kapsamında değerlendirilmesini istiyorlar. Şimdi, buraya yazsanız da yazmasamz da. Anayasa
nın temel ilkelerine aykırı faaliyet içerisinde bulunan insanlar, kurumlar, dernekler, sendikalar, kar
şılarında devletin kurumlarını bulacaklardır, yasal organlarını bulacaklardır. İlle, siz burada, arala
ra bunları sıkıştırarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz; böyle bir şeye 
gerek yok ki. Devletin savcıları, yargıçları, bu konuda zaten hazır bekliyorlar. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yazılsa ne olacak... 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Hayır, ne gerek var... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yaz gitsin... 
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BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Olur, her maddeye yazalım bunu; ne gerek var böyle bir 

şeye... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Anayasanın bir maddesi yazılsa ne olur... 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Hayır efendim... Yani, bunun yazılması bile, bir korkunun 

eseridir; korkmayalım, neden korkuyoruz? 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bundan, siz korkuyorsunuz; Anayasanın bir maddesi 

yazılmış... 
NURİ YABUZ (Afyon) - Sen korkuyorsun! 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Ben sendikacıyım; ben hiçbir şeyden korkmam. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, lütfen, toparlayalım. \ 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerimizden müdahale etmeyelim sayın hatibe. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, devletin, Anayasanın temel ilke

lerine her zaman sadık kalmış ve sadık kalmaya devam eden bir insanım; bu nedenle, benim böy
le bir şeyden hiç korkum yok. 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Belli... Belli... 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Zaten, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiyse, kimse

ye, hiçbir kuruma serbesti vermez, temel ilkeleri içerisinde hareket etmek zorundadırlar. Bu anlam
da; maddenin bu haliyle geçmesinde yarar var, bir başka şeyin buraya ilave edilmesi, gerçekten, ye
ni bir korkunun eseri olacaktır; bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmaz diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 21 inci 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri; Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının 14 üncü maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyecekleri gibi, Anaya
sada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Yusuf Bahadır Saffet Arıkan BedükTurhan Güven 
Trabzon Ankara İçel 

Haluk Yıldız Mehmet Ali YavuzYusuf Bacanlı 
Kastamonu Konya Yozgat 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın 

Başkanım, 17 nci maddede benzer düzenleme yapıldı; Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

efendim. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz... 
Sayın önerge sahipleri... 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Bu maddede belirtilmeyen, Anayasanın 14 üncü maddesindeki yasakların zaman içinde uygu
lamaya konulacağı anlamını taşımaktadır. Bu da, ülkenin geleceği ve bölünmez bütünlüğünü, dev
letin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini, dil, ırk, din, mezhep ve parti ayırımı yaratabile
ceği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN - Gerekçesi okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, bir önergem vardı bu ko
nuyla ilgili, herhalde gözden kaçtı... 

BAŞKAN - Haklısınız, masada... Sehven 22 nci madde yazılmış. 21 inci maddeyi oylamadan 
önce, bu önergeyi de okutup işleme koyacağım efendim. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının "Yasak
lar" bölümündeki 21 inci maddesinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederiz. 

"Madde 21 paragraf 2: 
Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından ve muhatap oldukları şahıslardan maddî 

yardım kabul edemez, siyasî partilerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda buluna
mazlar." 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Mustafa Yünlüoğlu Osman Yumakoğulları 
Bursa Bolu İstanbul 

Sabahattin Yıldız Kâzım Ataoğlu Ömer Özyılmaz 
Muş Bingöl Erzurum 

Hüseyin Arı Mustafa Ünaldı 
Konya Konya 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

. (FP sıralarından "karar yetersayısı aransın" sesleri) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Arayacağım... 
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Sayın Karapaşaoğlu; buyurun. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 25 inci maddesinde, biliyorsunuz, sendikaların gelirleriyle 
ilgili hükümler var. Bu hükümler içerisinde bir fıkra var ki "bağış ve yardımlardan oluşur" diyor, 

Şimdi, dikkatinizi çekiyorum. "Bağış" derken, memur arkadaşlarımızın yapacağına inanmıyo
rum; ama, bağış makbuzlarının bürolarında bulunmayacağını, nasıl temin ederiz? Dolayısıyla, bu
rada "bağış kabul ederler" hükmünün, kayıt altına alınması lazım; en azından, işlem yaptıkları ki
şilerle karşılıklı bağış kabul etmelerinin önüne geçmek lazım. Ayrıca, bu, memurlarımızın vatan
daşlarla olan ilişkilerinin ahenkli yürümesini temin edecektir. 

Gerçi, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadılar; ama, daha önce konuyu Sayın Bakanı
mıza iletmiştik, bunu makul karşılamışlardı, onun üzerine bu önergeyi vermiştik; danışmadan da 
bu önergeyi yermedik. Bu bakımdan dikkatinizi çekiyorum, bu önergenin itibar görmesini de rica 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım, Genel Kurul salonunun her iki tarafından gelen talep doğrul

tusunda, karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir; karar yetersayısı vardır. 

" Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
III.-YOKLAMA 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN-Kabiıl... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz... 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Yeterli sayıda olup olmadığına bakacağım; sayın mil
letvekilleri oylamaya geçmeden önce ayağa kalktılar. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır efendim!.. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Olur mu efendim... Geçmiştiniz. (ANAP ve DSP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika, efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır efendim!.. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Siz "kabul" dediğiniz anda istediler Sayın Başkan. 

(ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Karar yetersayısında da "maddenin oylamasına" de

diğim zaman ayağa kalktılar. Lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN - Hayır efendim, hayır. Ben "kabul edenler" diye... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oylamaya geçmiştiniz... 
BAŞKAN - Hayır... "Kabul edenler" zabıtlarda yok... 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Var... Var... 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Hayır... 

BAŞKAN - Tutanaktan bakalım, var mı... Lütfen... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Var efendim... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. Tutanaklara benim ağzımdan "kabul edenler" diye geçip geç

mediğine bakalım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Getirtin tutanakları... Oy|amaya geçtiniz. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - "Oylamaya geçiyorum. Ka..." dediniz, o zaman ayağa 
kalktılar. (DSP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Hayır efendim... Buradan, tutanaktan "kabul" diye alındıysa... 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Tamam, aynı şeyi söylüyoruz. 
BAŞKAN - Evet, siz de teyit ediyorsunuz ki, ben oylamayı yapmadım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oylamaya geçtiniz; yapmadınız. Oylamaya geçmek başka, yap

mak başka. 

BAŞKAN - Sayın Ülkü Güney, bakın, bugüne kadar -yani, ister mensup olduğum siyasal gö
rüş olsun, ister başka görüş olsun- doğru bildiğime gittim. Karar yetersayılarını da, ben, bugüne ka
dar, hiç, yangından mal kaçırır anlamında yapmadım. Şu anda "hayır, oylamaya geçiyorum" de
mem, benim kendime saygımı yitirmeme neden olur; lütfen ısrar etmeyin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Siz oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Hayır... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Zabıtlara bakın... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Metin Bostancıoğlu da teyit ettiler, ben ağzımdan çıkanı biliyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır efendim!.. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz... (DSP ve 

ANAP sıralarından gürültüler) 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Geçilmişti Sayın Başkanım... Tasarrufunuzu ilan ettiniz... Karar 

verdiniz, işleme başladınız. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin isimlerini alıyorum. 

Sayın Önder Sav, Sayın Nihat Matkap, Sayın Oya Araslı, Sayın Şahin Ulusoy, Sayın Celal 
Topkan, Sayın Ayhan Fırat, Sayın Atilâ Sav, Sayın Bekir Kumbul, Sayın İsmet Atalay, Sayın Bil
gen Keleş, Sayın Ali Rıza Bodur, Sayın Metin Arifağaoğlu, Sayın Sabri Ergül, Sayın Ahmet Kü
çük, Sayın Bekir Yurdagül, Sayın Erdoğan Yetenç, Sayın Veli Aksoy. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkanım, izin verir misiniz? 
Tutanağı getirttim Başkanım. Biraz önce burada söylediğim gibi, siz de şöyle söylüyorsunuz... 
İSMET ATALAY (Ardahan) - O geçti. 
M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - O geçti. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Efendim, geçti, biliyorum; Sayın Başkandan izin aldım, 

siz de izin verirseniz arz edeyim. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, benim verdiğim söze lütfen müdahale etmeyin. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Siz diyorsunuz ki: "Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

Başkan - Kabul..." 

Ben, bundan başka bir şey söylemiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bostancıoğlu, şimdi, bu noktada... Bakın... Yani, buraya bakmıyorsunuz... 

Bu konu da, tıpkı "eğer, toplantı yetersayısında tereddüte mahal vermeyecek şekilde bir yeterli gö
rüntü varsa yoklamayı yapmam" demem gibi. Ben, o sırada bu tarafa bakmıyorum; ama, o arkadaş
larım ayağa kalkmışlar ve dikkat ederseniz, ben oylamaya geçerken tutanakta ayağa kalktığı tespit 
edilmiş. 

Bu konuda, bütün davranışlarımızda iyiniyet ve kimsenin hakkını başkasına geçirmemeyi bir 
ölçü olarak tutmamız gerekir. Benim arkadaşlarımı görmemem, burada farklı bir uygulama için 
mazeret olmamalı. Ben, burada, salonu, şu şekilde göremiyorum. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - İyiniyetinizden asla şüphemiz yok. 
, BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

3. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
39, Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklile
ri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 21929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

İdarî Kurullar ,_ 
Yüksek İdarî Kurul 
MADDE 22. - Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanun

ların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüş
melere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerle belirle
nen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla Yüksek İdarî Kurul oluşturulur. 

Yüksek İdarî Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen kamu işveren 
temsilcileri ile bu temsilcilerin sayısı kadar olmak üzere, toplu görüşme yapmaya yetkili kamu gö
revlileri sendikaları konfederasyonu ve bu konfederasyona üye sendika temsilcilerinden oluşur. 

Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır : 

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları, 
b) Devlet Personel Başkanı, 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 
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d) İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, 
e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü. 
Kurul, zorunlu durumlar dışında, yılda en az bir kez toplanır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, dağılım

ları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula sunar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nihat Matkap; bu

yurun. 

CHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarı
sıyla ilgili olarak, maddeler üzerinde söz alan arkadaşlarımız, hemen hemen her maddeyle ilgili gö
rüşlerini açıklarken, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının ihtiyaçlara yanıt vermediğini, eksik 
olduğunu ifade etmektedirler. 

Bununla ilgili olarak, zaman zaman ANAP Grubu adına görüş bildiren Sayın Kul, dile getiri
len bu konular hakkında ne yapabiliriz, neler yapmalıyız arayışına gireceğine, varsa yoksa, Cum
huriyet Halk Partisinin 1996 yılında vermiş bulunduğu kanun teklifiyle birtakım karşılaştırmalar 
yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, kamu çalışanlarının çağdaş sendikal hak ve özgürlük talebi, 
yaklaşık on yıldır aralıksız devam etmektedir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 1991 yılı genel 
seçimlerinden önce, seçim bildirgemizde, kamu çalışanlarına toplusözleşme ve grev hakkı içeren 
bir düzenleme yapacağımızı vaat etmiştik. Bu çerçevede, Doğru Yol Partisiyle koalisyon ortaklığı
mız oluştuktan sonra, ilk etapta, 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerinin Meclis Genel Kurulunda 
onaylanmasına öncülük ettik. Geçen dönem Parlamentoda yer alan bütün arkadaşlarım, bunu gayet 
iyi biliyor. 

Ardından, Anayasamızda hiçbir değişiklik yapılmamış olmasına rağmen, 15 Nisan 1994 tari
hinde, o dönemdeki Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -özellikle Sayın 
Kul'un dinlemesini istiyorum- "Kamu Görevlileri Sendikaları Toplusözleşme ve Grev Kanunu Ta
sarısı" adıyla bir kanun tasarısı sundu. Kanun tasarısını, anımsarsanız, komisyonlarda görüşmeye 
başladık; özellikle, dönemin, komisyondaki ANAP üyeleri, şiddetle karşı çıktılar, ortağımız Doğ
ru Yol Partisinin üyeleri dahi bu tasarıya sıcak yaklaşmadılar. Diğer partilerden de bu konuda des
tek alamadık; hatta, ilk görüşme yeri olan Adalet Komisyonunda tartışmalar sürerken, konu, Ana
yasaya aykırılığının görüşülmesi için Anayasa Komisyonuna sevk edildi. Orada alt komisyon ku
ruldu. Birkaç ay sonra, oradan çıktı, yeniden Adalet Komisyonunda kabul edildi; fakat, grev hü
kümleri budandı. Daha sonra, Adalet Komisyonunda kabul edildi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna geldi ve bu arada, erken seçim kararı aldık. 

Anımsarsanız, 1995'in temmuz ayında, Anayasamızda mütevazı değişiklikler yapmıştık. Çok 
iyi hatırlıyorum, o dönemde, ANAP Grubu, kamu çalışanlarının sendika kurmasına dahi karşı ge
liyordu ve o zamanlar, Anayasadaki hükümleri mazeret olarak gösteriyordu. Biz, 1996'nın başla
rında, anayasa değişiklikleri çerçevesinde uyum yasalarını hazırladık bir dizi olarak ve Sayın 
Kul'un bu kürsüye her çıkışında anlatmaya çalıştığı kanun teklifini hazırladık. Meclis Başkanlığı
na sunduk; ardından, bu konuda örgütlenmiş sendikalara bu kanun teklifimizi gönderdik, bilim 
adamlarına gönderdik, hukukçulara gönderdik ve bu konuda birlikte çalışmaya başladık -bu çalış
malar iki yıldır devam ediyor- fakat, gördük ki, bizim hazırladığımız kanun teklifi, birkısım bilim 
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adamlarınca yetersiz bulundu, birkısım kamu çalışanları sendikalarımızca yeterli Vbulundu. Biz, 
yaklaşık iki yıldır bu kanun teklifini geliştirmekle meşgulüz ve bu düşüncelerimizi, Bu yasa tasarı
sı görüşülürken, komisyonlara taşıdık; komisyonlarda başarılı olamadık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine taşıdık. Bir yasa teklifi veya tasarısı neden hazırlanır; muhakkak ihtiyaçtan hazırlanır. 

Bu kanun tasarısını bekleyen sendikalarımız ikiye ayrılmış durumda. Aslında, ikisi de toplu
sözleşme istiyor, grev hakkı istiyor; ancak, bir konfederasyonumuz bu haliyle yetiniyor, diğer kon

federasyonumuz ise "bu yasa tasarısıyla bize tanıyacağınız yetkiler zaten bizde var; bizi, zaten Baş
bakan kabul ediyor; bizi, zaten bakanlar kabul ediyor, biz, zaten tanındık; bu tasarıyla bize verece
ğiniz bir şey yok" diyor. Bunları dinlemek suç mu; bunları dinlemek günah mı; bunların ihtiyaçla
rını Meclis kürsüsünde dile getirmek katılımcı demokrasiye aykırı mı değerli arkadaşlarım?!. Bu
nun neresi yadırganıyor, bunu anlamıyorum! 

Bakınız, vergi kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. O sunulan kanun ta
sarısında, bankacıları etkileyen, onlara yaklaşık 500 trilyon liralık zarar getiren bir madde vardı, sa
tın aldıkları hazine bonolarını ilgili yılda vergilendirmeleriyle ilgili bir madde vardı. Bu, bankacı
lık sektörüne, yılda yaklaşık 500 trilyon liralık bir eksi kâr getirecekti, zarar getirecekti ve başkal-
dırdılar; bunları dinlemek için, Sayın Başbakan, bakanları alıp yanlarına kadar gitti ve o madde de
ğiştirildi. 

Sayıları yüzbinlerle ifade edilen ve her gün Meclise gelen, Kızılay meydanında tepki gösteren 
kamu çalışanlarımızın televizyon şirketleri yok diye, ekonomik güçleri yok diye, bir tek Hükümet -
yetkilisi onlarla müzakere ihtiyacında dahi bulunmadı. Bizim anlatmak istediğimiz bu değerli ar
kadaşlarım. Biz, on yıldır, kamu çalışanlarının bu ihtiyacını anlatıyoruz. En nihayet, bizim dışımız
daki partiler, evet, kamu çalışanları sendika kursun noktasına geldi; ama, bu gelen tasarı, ne yazık 
ki, ihtiyaçları karşılamıyor. O zaman, bu konuda ne düşünüyoruz? Acaba, bu ihtiyaçların karşılan
masından yana mıyız? 

Bakınız, Fazilet Partisi bu konuya duyarlılık gösterdi; madem engel, Anayasadaki hükümler 
diye, hemen anayasa değişikliği önerisi hazırladılar. Ben, Sayın Kul'dan beklerdim ki, bu bir ihti
yaç mı değil mi, önce, bu kürsüde bunun tespitini bir yapsın ve ondan sonra, en azından, Fazilet 
Partisi kadar bir duyarlılık göstersin; yani, biz, ikibuçuk yıl önce vermiş bulunduğumuz kanun tek
lifine mahkûm kalmak zorunda mıyız?!. Eğer, toplumun ihtiyaçları değişmişse, bu teklifi geliştir
mek, demokrasinin neresine aykırı; ne biçim demokrasi anlayışıdır bu?!. Daha sonra arkadaşları
mız bir başka kanun teklifi verdi. 

Bakınız, daha 1994 yılında Doğru Yol Partisi-SHP ortaklığı döneminde sunduğumuz kanun 
tasarısında, toplusözleşme ve grev hükümlerine yer verdik. Onun için, bu ihtiyaca nasıl bakıyoruz, 
bu ihtiyacı karşılayabilir miyiz; bunlarla meşgul olalım; kürsüye her çıkan, bu ihtiyaçla meşgul ol
sun ve Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı bir kenara bırakalım. Bizim amacımız, kanun çıkar
mak ve bu ihtiyacı karşılamak. Bu nedenle, değerli arkadaşlarım, bu konuyu, lütfen böyle değer
lendirin. 

BAŞKAN - Sayın Matkap, süreniz dolmak üzere; bir de, madde üzerindeki ihtiyaca gelebilir
sek... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayırlısıyla ona da gelecek!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) - Efendim, her madde üzerinde konuşuyoruz; ama, Sayın Baş

kanım, biraz önce Sayın Kul 5 dakikasını, dikkat ederseniz, Cumhuriyet Halk Partisine çatmakla, 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmakla geçirdi ve her defasında... 

BAŞKAN - Efendim, 9 dakika oldu; ben, sadece, müdahale etmek istemedim... 
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NİHAT MATKAP (Devamla) - Bakınız, aslında, tasarı üzerinde konuşmaya niyetim hiç yok

tu; ama, Meclisin değerli üyelerini aydınlatmam lazım. Kamuoyu ikide bir yanıltılıyor. Bu anlayı
şı kabul etmemiz hiç mümkün değil Sayın Başkan. Bundan sonra, diğer görüşlerimizi de açıklaya
cağız; ama, lütfen, Genel Kurulun değerli üyeleri ve kamuoyumuz yanıltılmasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Matkap. 
Fazilet Partisi adına, Sayın Avni Doğan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milîetvekile-
ri; görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 22 nci maddesi üzerinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kuşkusuz, sivil toplum örgütlerinin gelişmişlik düzeyleriyle 
doğru orantılıdır. Bu arada, katılımcı demokrasilerde sendikalaşma çok önemli bir yer tutar; yani, 
bir ülkede sendikal hareketler ne kadar gelişmişse, o ülkede katılımcı demokrasi, çoğulcu demok
rasi de o ölçüde gelişmiştir. Tabiî, Türkiye'de işçi sendikalarının geldiği nokta, oldukça doyurucu, 
oldukça güzel bir nokta. 

Memur sendikaları konusunda geciktiğimiz, bir gerçek. Biz, Fazilet Partisi olarak, bugünkü 
geldiğimiz noktayı, yani, şu tasarının, eksikleriyle de olsa, Meclise getirilmiş olmasını, önemli bir 
adım olarak kabul ediyoruz. Tabiî, ciddî eksikleri var. Toplusözleşme ve grev hakkı, önemli bir 
hak; bunları memurlarımızdan esirgememeliydik; memurlarımızdan korkmamalıydık, çekinmeme
liydik; gerçi, korkuyoruz, çekiniyoruz gibi bir anlam da çıkarmak istemiyorum; ama, bu tasarıyla, 
memurlarımıza toplusözleşme hakkı vermediğimiz de bir gerçek. 

Aslında, Anayasanın 53 üncü maddesi, toplusözleşmeyi yasaklamıyor. Eğer bir konu yasak 
değilse, serbesttir. Bunu yasak kabul edersek, yeni bir düzenleme getirebilirdik, bu konuda Fazilet 
Partisinin de bir girişimi var. Gerçi, şu an, ilgili kanun tasarısının 22 nci maddesini görüşüyoruz; 
öyle anlaşılıyor ki, bu tasarı da geçecek; geçmesinde de çok büyük bir sıkıntı yok, çok büyük bir 
problem yok. Biraz önce söylediğim gibi, aslında ileri bir noktadır; ama, bundan sonra süratle Ana
yasanın ilgili maddesinde gerekli değişikliği yapıp, memurlarımıza grev ve toplusözleşme hakkını 
verirsek, çok iyi olur zannediyorum. 

Bu tasarının bir diğer eksikliği, Türkiye'de tek tip memur sendikacılığını getirebilme riski ol
ması. Şu aşamada bunu da tenkit etmek istemiyorum; çünkü, geç kaldık; yani, ö noktayı aştık. Ben, 
Yüce Meclisin en kısa zamanda bu eksikleri gidereceği kanaatindeyim. 

"Bugün görüşmekte olduğumuz tasarı ileri bir adımdır" dedim; çünkü, eksikleriyle birlikte, 
memurlarımıza, bir sivil toplum örgütünün ya da örgütlerinin yasal çatısı altında örgütlenme hak
kı tanıyoruz. Bir yandan memurlarımıza örgütlenme hakkı tanınırken, diğer taraftan birtakım me
murlarımızın fişlendiği, hatta dün Meclise sunulan bazı tasarılarılarla işten çıkarılma tehlikesiyle 
de karşı karşıya kaldığı gerçeğini unutmayalım. 

Görüştüğümüz kanun tasarısında CHP'nin tavrı, oldukça demokratiktir. Hatta, CHP'li arkada
şımın birtakım yasaklara, yasakların kapsamının geniş tutulmasına karşı gösterdiği tavrı da alkışlı
yorum. Diliyorum, bundan sonra görüşeceğimiz kanunlar konusunda da aynı demokratik tavrı gös
terirler; yasakçılığa karşı ciddî bir tavrı, esasen, Yüce Meclis olarak biz gösteririz. 

Sayın Başkan "niye maddeyle ilgili konuşmuyorsun" diyecek. 22 nci madde, üzerinde çok şey 
söylenilecek bir madde değil. Toplugörüşmelerde ve toplugörüşmelerin takibinde kimlerin olaca
ğını içeren bir madde. Esasen, maddeye alınan unsurlardan başka bir unsur alma imkânına da sa-
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hip değiliz; yani, burada, doğru seçilmiş unsurlar var; ama, tasarının genel eksiği şu: Benim bir en
dişem var, Avrupa Birliğinin otuz yıllık gündeminde Türkiye sanki yok gibi; yani, A'vrupa Birli
ği, kendi gündeminde Türkiye'ye bir yer ayırmıyor; öyleyse, Türkiye'ye nasıl bir rol biçiyor; ma
alesef, Ortadoğu ülkesi rolü. Ortadoğu ülkelerinde de, işte böyle tek tip anlayışlar, totaliter anlayış
lar egemen. Dilerim, Türkiye, bu tür tasarılarla, böyle bir anlayışa doğru sürükleniyor olmasın. 

Bu duyarlılıkla, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkürler. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bacanlı; buyurun efendim. (DYP sıralarından al

kışlar) 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BACANLI (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 22 nci madde
si üzerinde, Doğru Yol Partisi adına söz almış bulunuyorurri; Yüce Meclisin değerli üyelerini se
lamlıyorum. 

Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu gö
revlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplugörüşmelere esas ol
mak üzere, kamu işveren kuruluşlarına görüş bildirmek ve toplugörüşmelerle belirlenen mutabakat 
metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla Yüksek İdare Kurulu oluşturulur. 

Bu kurul, sendikal hareketin, âdeta, hayat sigortalarından biridir. Bizler, genel kurullarımızda, 
demokratik katılımı ve üretimi fazla beceremediğimiz için, demokratik katılımın can damarı olan 
genel kurul gibi platformlar, maalesef, şekil şartını yerine getirmekten öte pek bir şey ifade etme
mektedir. 

Aslında, bu yozlaşmayı, sadece sendikalarla sınırlamak doğru değildir; hemen hemen her ku
rumumuzda, az çok bunları yaşıyoruz. Bunun en canlı örneklerinden birini de Parlamentomuz oluş
turmuyor mu?! Bizler ne yapıyoruz; iktidardayken "beyaz", muhalefetteyken "kırmızı" diyoruz. Bir 
kanun tasarısını çıkarmaktaki ölçümüz, ülke menfaatları yerine, iktidarda isek olumlu, muhalefet-
teysek olumsuz şekilde oluyor. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu anlayışa fiilî olarak karşı oldu
ğumuzu gösteriyor ve "aman ne yapalım da çıkarmayalım" mantığını bir tarafa bırakmak istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu Yüksek İdarî Kurul, ifade etmeye çalıştığım en
dişelerin dışında bir yapılanma olduğu için, âdeta, memur sendikalarının yüksek şûrası, bir anlam
da da yargıtayı gibi, oturmuş bir kurum olacaktır. Türkiye'nin temel kurumlarının bu kurula tem
silci vermesi, katılım ve paylaşım açısından önemlidir. Bu kurul, Türkiye'yi bir bütün olarak gör
me becerisini gösterecek; hatta, bu alanda dünyadaki yapılanmaları, değişimleri daha çabuk oku
yacak ve dönüşüm gücü olabilen bir kurul olacaktır. Bu kurulun ciddî çalışması halinde, inanıyo
rum ki, memur sendikalarının yapacakları toplugörüşmeler, hem başarılı olacaktır hem de koordi
nasyonu sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde ile 151 sayılı İLO Sözleşmesinin 7 nci mad
desinde "kamu görevlileri örgütleri ve kamu makamları arasında çalışma koşullarının görüşülme
sine olanak veren yöntemlerin, kamu görevlileri-temsilcilerinin, anılan koşulların belirlenmesine 
katılımlarını sağlayan başka her türlü yöntemin en geniş biçimde geliştirilmesi ve kullanılmasını 
teşvik için, gerektiğinde ulusal koşullara uygun önlemler alacaktır" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, bu önlemlerin tartışılacağı yer, Yüksek İdarî Kurul
dur. Bu kurulun, aynı zamanda, genel olarak, kamu personelinin ödevleri, hakları, çalışma koşul
ları, yükümlülükleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile iş güvenliği ve sağlık koşullarını geliştir-
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me konularında görüş bildirmekle görevli olması gerekir. Bu kurulun yapacağıçok önemli diğer 
bjr fonksiyon da, Türkiye'de tartışılan temel sorunların takibidir. Bu kurul, özellikle, memuru di
rekt ve dolaylı ilgilendiren sorunların gerek tartışma aşamasında gerekse uygulama aşamasında gö
rüş bildirerek yönlendirme yapmalıdır; bir personel rejimi tartışmasında ve kanunlaşma aşamasın
da, bu düzenlemeyi yapan kurula temsilci göndermenin yollarını bulmalıdır; ekonomik konseyde 
kendi kesiminin sorunlarına sahip çıkılması için, hem temsilci göndermeli hem de yönlendirici ça
lışmalar yapmalıdır; sosyal güvenlik reformuna direkt katkıda bulunacak çalışmalar yapmalıdır; 
memur sendikalarının görev alanına girmeyen, ancak dolaylı olarak etkilendikleri sorunlarda da gö
rüş bildirmelidir; vergi, enflasyon gibi konularda da dolaylı olarak görüş bildirebilirler; bunu, ka
muoyunu yönlendirme açısından önemli bir olay olarak görmekteyiz. 

Bu kurulun oluşumunu, memur sendikaları hareketinin sağlıklı gelişmesi için olumlu buluyor, 
Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bacanlı. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle belirteyim ki, bu kanun tasarısı üzerinde, bu kür

süden aldığım sözlerin çoğunluğu şahsıma aittir. Grup adına, neredeyse iki haftadan beri ilk defa 
konuşuyorum. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımın bu tespitinin, 
bütün tespitleri gibi yanlış olduğunu peşinen ifade etmek isterim. 

Hemen ifade edeyim ki, bu kürsüden görüşlerini dile getiren sendikacı kökenli arkadaşlarıma 
söyleyecek hiçbir sözüm yok; çünkü, onlar, gerçekten, Türkiye'nin değerli sendikacılarıdır ve aktif 
sendikacılık yaparken siyaset içine girip, bu Meclise kadar gelmişlerdir ve onbinlerce insanın ön 
seçiminden geçerek, yıllarca, genel başkanlık ve şube başkanlığı yapmışlardır. Onların bir sataşma
sı olsa dahi cevap vermem; fakat, görüşlerini sadece seçim bildirgelerinde ilan edip, Meclis huzu
runa gelince, bunun aksine kanun teklifi verenlerin sataşmalarına, elbette ki, verilecek cevap var. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Milletin hafızasını çok zayıf mı sayıyorsunuz! Buradan itham ediyorsunuz, diyorsunuz ki: 
"ANAP Grubu, anayasa değişiklikleri sırasında, tekliflerimize karşı çıktı." Sizin teklifleriniz oylan
madan evvel, ANAP'ın teklifleri oylandı. Bakın, ANAP'ın teklifleri burada; hem Grubun hem Mec
lisin zabıtlarının fotokopisini göstererek söylüyorum: 21.6.1995 tarihli 126 ncı Birleşim; bütün ça
lışanlar için sendika hakkı istemişiz. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Tasarıyla ilgili konuştum Sayın Kul. 
EMİN KUL (Devamla) - Sen, dinlemesini öğren, ondan sonra konuş! 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Meclise sevk edilen tasarıyla ilgili söyledim. 
BAŞKAN - Sayın Matkap, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

EMİN KUL (Devamla) - 54 üncü madde, toplusözleşme ve grev hakkı... Bütün çalışanlar için 
toplusözleşme ve grev hakkı istemişiz. Nerede karşı çıkmış ANAP Grubu, nerede karşı çıkmış 
ANAP'lılarL Ama, siz ne yapmışsınız -siz hatırlamıyorsunuz- birinci tur oylamaları, 21.6.1995, 
126 ncı Birleşim; 51 inci madde üzerindeki önergemiz oylanıyor ve oylama, milletvekilleri ayağa 
kaldırılarak yapılıyor, iktidar gruplarından 169 ret oyu çıkıyor, zabıtlara da, filan partinin sıraların
dan alkışlar, diye geçiyor ve teklifimiz reddediliyor. Neredeydiniz siz o zaman?!. (ANAP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen Genel Kurula hitap edelim. 
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NİHAT MATKAP (Hatay) - Tasarıyla ilgili konuştum, yanlış anlamışsınız. 

EMİN KUL (Devamla) - Arkasından ikinci tur oylaması yapılıyor; tarih 5.7.1995, yine tekli
fimiz oya sunuluyor... Komisyona 35 gün dayatma yapılmış ve iktidar grupları, 51 inci madde üze
rindeki tekliflerini geri çekmişler. 6.7.1995'te saat 10.30'da oturum açılıyor; Komisyon ve Hükü
met yerine oturmuyor ve oturum saat 11.30'a talik ediliyor. İktidar grupları, gündemi tıkamak ve 
51 inci maddeyle ilgili teklifimizi müzakere ettirmemek için, 31'i DYPnin, 5'i Cumhuriyet Halk 
Partisinin olmak üzere, 36 önerge veriyorlar. 

Bakın, önergeler nasıl naylon önerge: 
"Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının "hiç 
kimse" ibaresinden sonra bir virgül işareti konularak değiştirilmesini..." 

Başka bir önergenin gerekçesi: "Emeklileri kelimesinden sonra ve bağlacı yerine, virgül işare
ti konulması..." 

Başka bir önergenin başlığı: "Görüşülmekte olan 861 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 üncü mad
desinin altıncı fıkrasında 'sendika ve üst kuruluşlarının' ibaresinden sonra, bir noktalı virgül işareti 
ilave edilerek..," 

İşte, verdiğiniz önergeler burada; bu şekilde 36 önerge vermişsiniz; 5'i sizin, 31'i de bu tarafın. 
BEKİR KUMBUL (Antalya) - Şimdi ne diyorsunuz Sayın Kul; gelelim bugüne! 
EMİN KUL (Devamla) - Oylama yapılıyor... Bizim 30 Haziranda verdiğimiz önerge dikkate 

alınmıyor, 37 nci bir önerge veriyorsunuz, Meclis İçtüzüğüne aykırı olarak o dikkate alınıyor ve 
hemen yürürlüğe sokuluyor; verdiğiniz 37 nci önerge de burada; burada, grev hakkı yok, toplusöz
leşme hakkı yok. Bu önergede, bütün grup başkanvekillerinizin, yani, Abdülkadir Ateş, Nevzat Er
can, Necmettin Cevheri, Mümtaz Soysal ve Turhan Tayan'ın imzaları var. 

BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen, yavaş yavaş maddeye gelelim. 
EMİN KUL (Devamla) - Hangi ANAP Grubu karşı çıkmış; hangi ANAP'lı karşı çıkmış?!. 
Bu oylamalar sonucunda da, maalesef, 270 oy bulunamıyor; 252 oyda kalınıyor. Bakınız, oy

lamaya 390 milletvekili iştirak etmiş; ANAP Grubunun iştirak eden milletvekillerinin sayısı 83; bu 
sayıyı 390'dan çıkarın, 307 kabul oyu olması lazım; oysaki, maalesef, 225 oyla teklif reddediliyor. 

Siz neden bahsediyorsunuz?! Herkesi unutkan mı zannediyorsunuz?! Ama, Meclis zabıtları, 
bunların hiçbirisini unutmuyor. Gelip burada aksini söylemek kolay; ama, belgelerin karşınıza çı
karılacağını galiba ümit etmediniz. 

Ben, burada ne yapılması gerektiğini de, Grup adına konuştuğum zaman söyledim, anayasal 
sınırlamaları söyledim, çeşitli yargı organlarının kararlarını ortaya koydum; işin esas noktasının, 
statü hukukuyla toplusözleşme hukukunun çatışkanlığında yattığını ve kamu görevlilerinin büyük 
bir kısmının hizmet akdiyle çalışır duruma getirilmesi lazım geldiğini söyledim; bunları ne çabuk 
unutuyorsunuz. Ne yapılması gerektiğini söylememişim! İşiniz gücünüz bana sataşmaksa, elbette 
ki cevabınızı alacaksınız. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Beyefendi, bugün ne diyorsunuz? 
EMİN KUL (Devamla) -Şimdi ne dediğimiz açık; zabıtları açın okuyun. Ne dediğimi de, şah

sım adına söz aldığım zaman söylüyorum; diyorum ki, siz, 1946'dan bugüne kadar elli yıldır, bu 
konuda bir tek kanun teklifi getirmemişsiniz; getirdiğiniz son kanun teklifi de önümüzde; toplusöz
leşme ve grev hakkı yok. 
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İşte, getirilen bu kanun tasarısı, kazanılmış bir mevzii geri götürmüyor; çünkü, kazanılmış de

diğiniz mevziler, hukuksal değil, yasal değil. Meşru, fakat fiilî olarak hukuksalve yasal olmayan 
mevzi kazanmayı, siz, mevzi kazanmak mı zannediyorsunuz; millete öyle mi takdim ediyorsunuz?! 

Bu tasarıyla, bir yasal çerçeve çiziliyor, bir yasal zemin kuruluyor. Kazanılmış mevzi ne de
mektir, belki bilemezsiniz; gerçekten, kamu çalışanlarına, kamuda çalışan işçilere, memurlara, bir 
mücadele hattı ve yasal bir zemin kazandırılıyor. Bu noktada ben tasarıyı haklı buldum; yoksa, ta
sarının her maddesini, çıktım savundum mu... Ama, önünüzdeki metinden bile haberiniz yok; çün
kü, bu metne baksanız, bu metnin içerisinde, 92 nci sayfasında, Emin Kul'un kanun tasarısına mu
halefet şerhini göreceksiniz... Ama, haberiniz yok!.. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kızmak yok!.. 

EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, naklen yayından istifadeyle, bu mikrofonu kullanarak, mille
timize ve özellikle milyonlarca kamu çalışanına bir çok yanlış mesaj vermek, onları sürekli soka
ğa davet ettirmek; ondan sonra, geçmişte de, sokağa davet edildikleri zaman coplatmak sizin ese
riniz; ama, bugünün Hükümeti ve Sayın Başbakanı, yayımladığı genelgeyle, böyle bir muamelenin 
asla yapılmamasını, kamu sendikalarıyla diyalog kurulmasını, onların muhatap alınmasını emret
miş; biraz sonra, 5 dakikalık konuşmam sırasında okuyacağım. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kızılay'da gördük!.. 

EMİN KUL (Devamla) - Siz, böyle bir genelge yayımladınız mı? Bence, bugünün Başbakanı 
risk aldı bu genelgeyi yayımlarken, bugünkü fiilî duruma ve yasal duruma göre. Bu riski alarak, ce
saretle gelmiş, bir genelge yayımlamış. Siz, özgürlükleri, seçim beyannamelerinde ilan ediyorsu
nuz; ama, buraya gelip, verdiğiniz kanun teklifinde hafızanızı kaybediyorsunuz ve bu teklif ortaya 
çıkarıldığında da, sağa sola sataşmaya başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki, biz, bu konuyu geliştirmek
le meşgulüz. Geliştirmeden niye teklif veriyorsunuz? 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ek tekliften de söz et. 
EMİN KUL (Devamla) - Siz, Anayasayı garabet ustanın udu mu zannediyorsunuz, hergün bir 

ayar tutasınız. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, partimize ve şahsıma yapılan sataşmaları, vaktin müsaadesi nispetinde, 

bu ölçüde, bu sınırlar içerisinde cevaplandırabiliyorum. 
Verilen fırsat için teşekkür eder; saygılarımı arz ederim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım, yerimden bir şey söyleyeceğim efendim. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Matkap, buyurun. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım... 
AHMET KABİL (Rize) - Bakalım ne diyecek şimdi?!. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sükunetle dinleyelim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım, biraz önce, kürsüde konuşurken, Doğru Yol 

Partisi ve SHP İktidarı döneminde, bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 15 Nisan 
1994 tarihinde, Kamu Görevlileri Sendikaları Toplusözleşme ve Grev Kanun Tasarısını sevk etti
ğimizi ifade ettim ve bu kanun tasarısının komisyonlardaki görüşmeleri sırasında, ANAP Grubu 
üyelerinden destek görmediğimizi de söyledim. Ben, 1995 Temmuz ayında yapılan anayasa deği
şikliklerine hiç değinmedim. 
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Sanıyorum, Sayın Kul, o nedenle yanlış anlamış. Ben onu anlatmaya çalıştım. Mümkünse, Sa

yın Kul, biraz önce yaptığım konuşmanın tutanağını alsın; bu hamasi nutuklara da hiç gerek kal
mayacağını, o zaman, daha rahat anlayacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Matkap. 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, yerimden bir beyanda bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN - İçtüzük, size, böyle bir hak vermiyor efendim. 
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Çakıroğlu, İçtüzüğe göre öyle bir beyan hakkınız yok. 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, sayın hatip... 

BAŞKAN - Sayın Çakıroğlu, lütfen ısrar etmeyin; böyle bir hak yok. 
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Efendim, bir durumu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN - Yok ama böyle bir hak... 
Grup Başkarivekiliniz, Partinizle ilgili bir konuyu... 
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Hayır... Sataşmayla ilgili değil efendim. 
BAŞKAN - O zaman, söz veremem efendim. Her sayın milletvekili böyle bir beyanda bulun

mak isterse, biz ne yaparız?.. 
Şahsınız adına konuşma talep edebilirsiniz... 
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Efendim, öğretmenler, Eğit-Sen üyeleri, Ankara'ya geldiler 

diye disiplin cezası aldılar... 

BAŞKAN - Sayın Çakıroğlu, böyle bir hak yok; lütfen ısrar etmeyin. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 55 inci Hükümetin Başbakanı Sa

yın Mesut Yılmaz'ın, 20.11.1997 tarih 1997/70 sayılı Genelgesinin son kısmını okuyorum: 
"Kamu görevlilerinin sendika ve üst kuruluş kurma, sendikalara üye olma, sendikal etkinlik

lerde bulunma yolundaki başvuru girişimlerinin engellenmemesi; sendikaların genel kurul yapma, 
kendilerini ve çalışmalarını tanıtıcı yayınlar yapma, çeşitli toplantılar düzenleme, sosyal, kültürel 
ve sanatsal etkinlikte bulunmalarının kısıtlanıp yasaklanmaması; sendika yöneticisi ve üyelerine, 
sendikal çalışmaları nedeniyle disiplin cezaları uygulanmaması; sendikaların kanunlar çerçevesin
de etkinliklerine genel kolluk yetkisinin kullanılarak müdahale edilmemesi; sendikalarla diyaloga 
girilerek işbirliği yapılması, görüş ve önerilerinin alınması" emrolunuyor Başbakanlık genelgesiyle. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yapılan ne?!. 
EMİN KUL (Devamla) - Elli yıldan beri hangi tarihte, bir başbakanın, kamu çalışanlarına ve 

onların sendikalaşma hakkına bu denli bir yakınlaşması var? 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Uygulama ne?!. Uygulama ne?!. 
EMİN KUL (Devamla) - Bu genelge, şu kanun kadar ağırlıklı; bu genelge, bir sorumluluk ta

şıyarak yayımlanan ve bir sorumluluk alınarak yayımlanan bir genelge. 
Siz, bunları görmezden geliyorsunuz; hem kişisel sataşma yapıyorsunuz hem partiye sataşma 

yapıyorsunuz. 
. ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kızılay var, Kızılay!.. 
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EMİN KUL (Devamla) - Diyorsunuz ki: "Biz 1994'te bir teklif verdik, Anayasa Komisyonu

na gitti, Anayasa Komisyonunda yardım görmedik." Anayasa Komisyonu, bu Meclisin organı; 
Anayasa Komisyonu kararı da şimdi çantamda, onu da çıkarırım. Eğer Anayasa Komisyonunda bir 
yardım görmediyseniz, Meclisin bir organının kararına saygı duymuyor musunuz? İddialarınızda 
sabit olabilirsiniz; Anayasa Komisyonunda takıldıysa, o dönem geçtikten sonra, bu dönem, tekrar 
aynı kanun teklifini verir, tekrar Anayasa Komisyonuna getirirdiniz... Hayır; öyle yapmıyorsunuz, 
grevsiz, toplusözleşmesiz kanun teklifi veriyorsunuz. Burada samimiyeti nerede arayalım, yardımı 
nerede bulalım... 

Söylüyorum: 1995 değişikliklerinde, 36 önerge verdiniz İktidar grupları olarak; noktalı virgül, 
virgül önergesi, gündemi tıkama önergesi... 51 ve 54 üncü madde üzerindeki samimî tekliflerimizi 
reddettiniz ve bu ret kararını, ayağa kalkarak yapılan sayımda belirttiniz ve alkışlar arasında, öner
gelerimizin reddedilmesinden sevinç duydunuz. Şimdi, bunları nasıl unutuyorsunuz da burada id
dialarda bulunuyorsunuz... Sendikacı arkadaşlarıma söyleyecek hiçbir sözüm yok; onlar, dışarıda 
ne söylüyorlarsa burada onu söylüyorlar ve zannediyorum ki, bu kanun teklifinizin altında imzası 
olmayan arkadaşlarımız onlar. Onun için, onların söz söyleme hakkı var; ama, sizin, bu konuda öz
rünüz kabahatinizden büyük oluyor. "Kusura bakmayın, biz yanılmışız" demek, hele hele, böyle 
ciddî bir özgürlük hakkıyla ve bir anayasal hakla ilgili bir konuda "biz yanılmışız, şimdi düzeltiyo
ruz" demek, özrü kabahatinden büyük demektir. Tekrar ediyorum; bu söylediğimi, okuduğunuz ki
taplarda bulursunuz; Anayasa, garabet ustanın udu değil; hergün ayara, tıngırdatmaya gelmez. Ak
lınızı başınıza toplayın; sataştığınız kimseyi de iyi tartın. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Şahsı adına, Sayın Bekir Yurdagül; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kamu Görevlileri Sendi

kaları Kanunu Tasarısının "Yüksek İdarî Kurul" başlığını taşıyan 22 nci maddesi üzerinde, kişisel 
düşüncelerimi sizlere aktarmak için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Buraya kadar 21 madde geçtik. Gerçekten, Anavatan Partisi Grubu, geçmişte ve bugün, grev
li ve toplusözleşmeli bir sendikal düzenlemeden yana ise... 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Değiliz... 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Sözcüleriniz öyle söylüyor. 
Bugüne kadar 21 madde geçtik; burada, 19 uncu maddeyle, mevcut, şu anda kurulu sendika 

şubelerinin yarısı kapatılıyor. Bırakın, Anayasanın grevli toplusözleşmeli sendikal yasaya karşı 
çıktığını, buna cevaz vermediğini, sizin çıkardığınız ve az önce kabul edilen 19 uncu maddeyle, 
Türkiye'de kurulan kamu çalışanları sendikaları şubesinin yarısı kapatılıyor. Siz, grevli toplusöz
leşmeli sendikal düzenlemeden yana iseniz, neden mevcut sendika şubelerinin kapatılmasına evet 
dediniz? Yine, 5 inci maddede, hizmet kollarının sınırlanmasıyla ilgili maddede, neden bir sınırla
ma getirerek, özellikle millî savunma işkolunda çalışan, 657 sayılı Yasaya tabi sivil memurları sen
dikal örgütlenmeden mahrum bırakan maddenin geçmesine evet dediniz? Neden, 15 inci maddey
le, şu anda büyük bir kısmı sendikalara üye olan 400 bine yakın kamu çalışanının, bu yasanın çık
masıyla beraber, sendikalarından ayrılmalarına neden olacak yasaklara, sınırlamalara neden evet 
dediniz ve geçirdiniz? 

Bu, şunu gösteriyor; siz, gerçekten, grevli ve toplusözleşmeli yasal düzenlemeden yana değil
siniz. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer, olmuş olsaydınız, buraya kadar gelen maddelerde bu ger
çek düşüncelerinizi, grev ve toplusözleşme olmasa bile, bir şekilde monte etmeye çalışırdınız; ama, 
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siz, bırakın grev ve toplusözleşmeli yasal sendikal hakkı, insanların sendikalarına üye olmalarını 
bile çok gördünüz. Mevcut sendika şubelerinin kapatılmasına evet dediniz. 

Şimdi, bu, yüksek idarî kurulla, kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzen
lenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için ya
pılacak toplugörüşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplugö
rüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek... Allahaşkına, soruyorum si
ze, pratikte bu ne getiriyor; Kamu çalışanına veya kamu çalışanları sendikalarına, bu yasa madde
siyle ne getiriyorsunuz? Ve diyorsunuz ki "Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, bakanlıklar ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarları, Devlet Personel Başkanı, Devlet İstatistik Ensti
tüsü başkanı, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü..." Eşitlik 
olsun diye, güya eşitlik sağlayarak, sanki özgür bir kurulda özgür kararlar alınacak, bağımsız ka
rarlar alınacak gibi "eşit sayıda da sendika yöneticisi bu kurulda görevlidir" diyorsunuz. Allahaşkı
na soruyorum size: Burada eşit sayıda sendikacı bulunsa, devlet görevlilerinin iki katı sayıda, beş 
katı sayıda sendika yöneticisi bu kurulda görevli olsa da, bunun bir kiymeti harbiyesi yok ki, bu
nun bir işlevi yok ki. Bulunsa ne olacak; sadece görüşünü açıklayacak, düşüncesini açıklayacak; 
siz, Hükümet edenler, bunu ya yerine getirecek veya yerine getirmeyecek. Dolayısıyla, yüksek ida
rî kurulun pratikte hiçbir anlamı yoktur. Sadece, bunlar bir araya gelecekler, düşüncelerini karşılık
lı olarak açıklayacaklar ve bu, bu şekilde kalacak. Hükümet edenler, buna uyarlar veya uymazlar. 
Bir yaptırımı olmayan bir kurulun ne anlamı var. Kamu çalışanına veya kamu çalışanları örgütle
rine, bu maddeyle, bu yasayla bu anlamda getirdiğiniz hiçbir şey yok; birbirimizi kandırmayalım. 
Bu işle yakından uzaktan ilgilenenler ne olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, lütfen toparlayalım. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kamu çalışanları, en az bizim kadar 

akıllı insanlar ve en az bizim kadar bu tasarının kendilerine ne getirip ne getirmediğini çok iyi bi
liyorlar. Ekonomik anlamda ve sosyal anlamda kendilerine hiçbir kazanım getirmeyen bu yasanın, 
bu şekilde çıkmasını kamu çalışanları istemiyorlar. O anlamda, bunun tarafı olanların istemediği 
bir tasanda ısrar etmenin bir anlamı yok. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Madde üzerinde üç önerge var; önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık derecesi

ne göre işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 22 nci maddesinin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş Bekir Kumbul ' Bekir Yurdagül 
Ankara Antalya Kocaeli 

M. Cevdet Selvi Yusuf Öztop 
İstanbul Antalya 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 22 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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"Madde 22. - Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanun

ların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu söz
leşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerle belir
lenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla Yüksek İdarî Kurul oluşturulur. 

Yüksek İdarî Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen kamu işveren 
temsilcileri ile bu temsilcilerin sayısı kadar olmak üzere, toplu görüşme yapmaya yetkili kamu gö
revlileri sendikaları konfederasyonu ve bu konfederasyona üye sendika temsilcilerinden oluşur. 
Temsilciliklerin üçte biri yetkili kamu görevlileri konfederasyonuna, üçte ikisi bu konfederasyona 
üye sendikalara üye sayıları da dikkate alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenerek Resmî Gazetede yayımlanacak esaslar çerçevesinde dağıtılır. 

Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır : 

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarları, 

b) Devlet Personel Başkanı, 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 
d) İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, 

e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü. 

Kurul, zorunlu durumlar dışında, yılda en az bir kez toplanır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, dağılım

ları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula sunar. " 
Metin Bostancıoğlu Ali Ilıksoy Mehmet Tahir Köse 

Sinop Gaziantep İstanbul 
Emin Kul Mustafa Zeydan Ülkü Güney 
İstanbul Hakkâri Bayburt 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kanun Tasarısının 22 nci maddesinin tasarı metninden çı

karılmasını saygıyla arz ederiz. 
Muhammet Polat Naci Terzi Cafer Güneş 

Aydın Erzincan Kırşehir 
Ömer Özyılmaz Ahmet Çelik Osman Hazer 

Erzurum Adıyaman Afyon 
Memduh Büyükkılıç Celal Esin 

Kayseri Ağrı 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 22 nci maddesinin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş (Ankara) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okunan önergeyle Sayın Muhammet Polat ve arkadaş
larının önergesi aynı niteliktedir. Bu önergeleri birleştirerek işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon?.. 

- 9 1 -



T.B.M.M. B : 72 26 . 3 .1 998 O : 4 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. ; 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinin bir talebi var mı efendim? , 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli)-Yok... 
BAŞKAN - Yok... 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Bu madde, işkolu düzeyinde toplusözleşme yapma hakkını ortadan kaldırmaya yö

neliktir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 22 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. • 
"Madde 22. - Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanun

ların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu söz
leşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerle belir
lenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla Yüksek İdarî Kurul oluşturulur. 

Yüksek İdarî Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen kamu işveren 
temsilcileri ile bu temsilcilerin sayısı kadar olmak üzere, toplu görüşme yapmaya yetkili kamu gö
revlileri sendikaları konfederasyonu ve bu konfederasyona üye sendika temsilcilerinden oluşur. 
Temsilciliklerin üçte biri yetkili kamu görevlileri konfederasyonuna, üçte ikisi bu konfederasyona 
üye sendikalara, üye sayıları da dikkate alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenerek, Resmî Gazetede yayımlanacak esaslar çerçevesinde dağıtılır. 

Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır: 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları, 
b) Devlet Personel Başkanı, 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 
d) İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, 
e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü. 
Kurul, zorunlu durumlar dışında, yılda en az bir kez toplanır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, dağılım

ları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula sunar. 
Metin Bostancıoğlu (Sinop) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın 

Başkanım, önergede, "Yüksek İdarî Kurul" başlığı yazılmamış, sadece, madde 22 yazılmış, bu baş
lığın kalması gerekiyor. Önergeyi olumlu görmekle beraber, çoğunluğumuz olmadığı için Genel 
Kurulun takdirine bırakıyoruz. 
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BAŞKAN - Hangi başlık Sayın Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Yüksek 
İdarî Kurul. 

BAŞKAN - Tamam. 
Sayın Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılıyoruz 
efendim. ' 

BAŞKAN - Önergeyi, Komisyonun belirttiği biçimde; yani, Yüksek İdarî Kurul başlığı altın
da düzenleme anlayışı içinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kurum İdarî Kurulları 

MADDE 23. - Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu 
görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili 
ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî 
kurulları oluşturulur.Bu kurullar yılda iki kez toplanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talabi var mı efendim? 
ÖNDER SAV (Ankara) - CHP Grubu adına, Sayın Mahmut Işık konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Mahmut Işık, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MAHMUT IŞIK (Sivas) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözle

rime başlamadan önce, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Kul'un yapmış olduğu konuşmaya bir iki noktada cevap verdikten sonra konuşmamı sür
düreceğim. Sayın Kul "1946 yılından bu yana, Cumhuriyet Halk Partisinin bu Meclise getirdiği bir 
teklifi ya da bir önergeyi ya da olumlu bir şeyi söyler misiniz lütfen" dedi. Tabiî, biraz haddini aşan 
bir şey söyledi; özellikle bu konuda. 

1991 yılında SHP-DYP Hükümeti kurulduğu zaman, biliyorsunuz, sendika kurma, yarım ya
malak serbestti. SHP'li belediyelerde sendika kurma hakkı vardı -hak değil de, bu hak kendiliğin
den kullanılıyordu- ama, diğer devlet dairelerinde bu hak, maalesef kullanılamıyordu. O tarihte, Sa
yın İnönü'nün imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderilmek suretiyle, memur
ların her türlü sendikayı ILO sözleşmeleri gereği kurabileceği ve buna kolaylık sağlanması genel
ge altına alınmıştı. Sonradan -ben de o tarihlerde kamu görevlisiydim- bu genelgeyi gerekçe gös
termek suretiyle, o zaman Danıştaya davalar açıldı ve açılan o davalar sonucunda da, bizler, sendi
ka kurma hakkını, ILO sözleşmelerinden ve Başbakanlığın o genelgesinden dolayı elde etmiştik. 
Benim bakanlığımdaki Sanayi-Sen Sendikası da, bu yöntemle kurulmuştu. O nedenle, haksızlık et
tiklerini, burada, bir örnekle bile olsa arz etmek istiyorum. 

Diğer yönden, Sayın Kul'un, bu sendika yasa tasarısında, tabiî sendikacı olarak dersine çok iyi 
çalıştığını biliyorum. Ben sendikacı değilim; fakat, özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı
mız çalışmalar sonucunda, sendikacı milletvekili arkadaşlarımızın bu işi çok daha iyi götüreceğini 
bildiğimiz için, ben, yasa tasarısının grev ve toplusözleşme yönüne değil de, sosyal içerik yönüne 
bakmak istiyorum. 
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Sayın Kul'un, şunları burada mutlaka dile getirmesini isterdim: 1965 yılında kurulan memur 

sendikalarında, ihtiyar evleri, kooperatifler kurmak, sosyal tesisler kurmak, bakanlık sandıklarını 
onların çalıştırması, yemekhaneleri bile onların çalıştırması, 33 yıl önce sağlanmıştı; ama, bugün
kü yasa tasarısına bakıyoruz, bırakınız, toplusözleşmede grev hakkını, hiçbir sosyal içeriğinin ol
madığını görüyoruz. Bugün, bakanlıklarda milyarlık vakıflar oluşmuştur, trilyonluk vakıflar oluş
muştur. Bu vakıflar sendikalara verilmek suretiyle, sendika üyelerinin sosyal yapıları biraz daha 
iyileştirilemez miydi. Adalet Vakfı, bugün, trilyonlarla uğraşan bir vakıf; bu vakfın çalışanı, bu 
vakfın mekânı, o Bakanlıkta çalışan memur arkadaşlarımızın gayretleriyle, zahmetleriyle, özveri
leriyle oluşmuştur. O vakıflardan, kurucularından, bu arkadaşlarımıza hisse ya da yöneticilik veri
lemez miydi. 

Diğer taraftan, her bakanlığın yemekhanesi, sosyal tesisi, kampları var; 33 yıl önce'kurulan 
sendikada ya da yasasında bu hükümler varken, bugünkü sendikalara bu sosyal içerikler getirile
mez miydi; elbette getirilirdi. Ben, grev ve toplusözleşmeden ziyade, yasa tasarısının sosyal yön
den de, maalesef, bugünün koşullarına uymadığına, bugünkü çağdaş memurun çağdaş ölçülerine 
katkıda bulunmayacağına inanıyorum; bunu da, her fırsatta söylemek gerekir. 

Yine, 1965 yılında çıkarılmış bulunan yasa, hem federasyon hem konfederasyon örgütlenme
sini hükme bağlamış; ama, bu yasa tasarısında, biz, sadece, federasyonları görüyoruz. Konfederas
yon kurma yetkisi verilemez miydi; elbette verilirdi. 

Yine, 1965 yılındaki yasanın yasaklar maddesi, 7 nci madde, yasakları genel müdüre kadar ge
tiriyor; ama, bu tasarı daire başkan yardımcılarına kadar getiriyor. Bu tasarının yasaklamalarıyla, 
katılım, örgütlenme azaltılmış olmuyor mu? 

Bundan önce görüştüğümüz bir maddede, şöyle bir hesap ettim, -eğer tek tek sayacak olursa
nız- kamudan 25-26 kişi bu kurula katılıyor. Soruyorum: Oraya, en fazla üç ya da beş tane sendi
ka temsilcisi katılmış olacak. Başbakanlık Müsteşarının, kendi bakanlığının müsteşarının yanında, 
o memur hakkını nasıl savunacak Sayın Kul; bunu niye söylemiyorsunuz? Bir müsteşar, bırakınız 
bir müsteşarı, daire başkanı, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre, memurun sicil amiridir; 
bu memur, Başbakanlık Müsteşarının ve kendi müsteşarının, kendi genel müdürünün karşısında 
haklarını savunabilir mi, bu mümkün mü; elbette savunamayacak. O nedenle, hem kalabalıklığı yö
nünden hem de amir-memur ilişkisi yönünden bu kurulun da çalışacağına inanmıyorum. 

Biz, bu kurulları, tüketicinin korunması hakkındaki yasada oluşturduk; reklam kurullarından 
tutun yasak kurullarına varana kadar, 30 kişilik, 40 kişilik kurullar -Sanayi Bakanı burada yok- hiç
biri çalışmıyor bu kurulların; bu çalışmayan kurulu buraya niye koyduk; o nedenle, tasarının sos
yal içerik yönüne de -gerçi kendileri de öyle buyurdular, ben de sosyal yönüne katılmıyorum dedi
ler- bakmak gerekirdi. 

Yine, değerli arkadaşlarım, tasarının bütün maddelerini tetkik ettim, şöyle bir baktım; ama, 
gördüğüm kadarıyla, bu sendikalar, kendilerine mülkiyet edinmek için, mutlaka, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığından izin alacaklar. 507 sayılı Yasada, esnaf ve sanatkârlar odaları nedeniy
le biz bu handikabı yaşadık; tüzüklerine koyalım dedik; ama, maalesef, tüzükler onu aşmadı; şim
di de tüzüklere koyacaksınız; ama, Bakanlığın izni mutlaka gerekiyor, onu almak zorundalar. Ben, 
şahsen, yasa tasarısının, özellikle, sendikal haktan -toplusözleşme ve grev hakkından- daha önem
lisi, otuzüç yıl önce yapılan yasaya, bugün cevap veremediği kanaatindeyim. Bizim bundan önce 
hazırladığımız yasa teklifini, her fırsatta karşımıza dayatıyorsunuz. Ben, teklifin hazırlandığı tarih
te, Anayasanın bu düzeye getirileceğini tahmin etmiyordum; ama, maalesef, bizim hazırladığımız 
yasa teklifiyle ilgili eksiklikler, size, bu yasa tasarısını eksik olarak hazırlayıp getirme hakkını da 
vermez; bunu da bilmeniz gerekir. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Nezir Aydın; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA NEZİR AYDIN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü

şülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesi üzerinde, Fazi
let Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Madde, görüşülmeye başlanırken okunmuştu. Ben, burada, sözlerimin başında, sizlere, gerek
çeyi kısaca okumak istiyorum. "Her kurumda sendika ile kurum yöneticileri arasında malî ve sos
yal haklar, çalışma koşullan ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş 
bildirmek ve mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere 
eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca belirlenen temsilcilerin katıldığı 
Kurum Yönetsel Kurulları kurulması benimsenmiş, bu kurulun yılda iki kez toplanması öngörül
müştür." 

Şimdi, Hükümetin teklif ettiği metnin 23 üncü maddesinde de buna benzer sözler var; ancak, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, nedense "malî ve sosyal haklar, çalışma koşulları, kamu görevlile
rine eşit uygulanma mutabakat metinlerinin uygulanmasını izleme" vesaire kaldırılmış, sadece ve 
sadece "görüş bildirme" bırakılmış; yani, 23 üncü maddeyle, görüş bildirme önplana çıkmış oluyor. 

Kamu çalışanlarımızın görüş bildirmesinde bir sıkıntı yok; muhatap bulmada, görüşlerini ka
bul ettirmede sıkıntısı var. Görüşlerini zaten bildiriyorlar. Şu anda yüzde 100'lere varmış bir enf
lasyon karşısında, buna karşılık ilk altı ayda zam yüzde 30, eh; ikinci altı ayda da yüzde 30, top
lam yüzde 60 zam. Yüzde 40, sadece bir senedeki ezilme payı. Bunu bar bar bağırıyorlar, anlatı
yorlar, görüşlerini bildiriyorlar; ancak muhatap yok. Görüş bildirme sıkıntısı yok... 23 üncü mad
denin getirdiği, sadece görüş bildirmek. 

Bundan anlaşılan şu: Sendika kurulacak; ama, toplusözleşme yapılamayacak, grev hakkı ol
mayacak, sadece görüş bildirecek. Zaten, bu sendikalar, şu anda mevcut, görüşlerini bildiriyorlar; 
yerleri var, isimleri var, üyeleri var... Siz ne yapıyorsunuz; 23 üncü maddeyle, sadece, görüş bildir
meyi yasal hale getiriyorsunuz. 

Burada birçok konuşmacı da dile getirdi -defalarca daha söylenilse, zannediyorum haklıdırlar-
55 inci Hükümet, daha önce yaptığı gibi, tamamen bir dayatma yasa tasarısı getirmiş. Hükümet yet
kilileri, özellikle ANAP kanadındaki arkadaşlar bu kürsüye çıkıp çıkıp şu cümleyi kullanıyorlar: 
"Kanun, mantığı içinde tutarlıdır." Acaba, hangi mantık içerisinde tutarlıdır? Bu mantık, olsa ol
sa, dayatma mantığıdır. Evet, bu kanun tasarısı, dayatma mantığı içerisinde tutarlı. 

Meclisimiz, bu kanunu çıkarmak için günlerdir gece-gündüz mesai yapıyor. Daha çok çalış
mak zorundayız. Daha çok çalışarak, milletimizin refah ve mutluluğunu artırmak, onların arzu et
tiği kanunları çıkarmak zorundayız; ancak, bu tasarıda bunu görmek mümkün değil. Milyonlarca 
insan, daha önce örneğini gördüğümüz bir başka yasa gibi, bu yasaya karşı olan demokratik tepki
lerini gösteriyorlar; ama, antidemokratik engellerle karşılaşıyorlar. Demokratik tepkisini dile geti
ren kamu çalışanlarımız; yani, devlet memurlarımız, diğer devlet memurları tarafından dövülebili-
yor. Bu tasarıya, belki, kamu kesiminde, ses çıkarmayan çalışanlar mevcut. Onlar da, âdeta, ölüm
den korkup, hastalığa razı oldukları için ses çıkarmıyorlar; yoksa, tasarının bu halinden çok mem
nun oldukları için değil. 

Dayatmacı düşüncenize demokratik tepki gösterenlere, binlerce insana, 55 inci dayatmacı Hü
kümetin Başbakanı, yarasa gözüyle baktığını ifade etmişti. Biz, merak ediyoruz; bu tasarıya karşı 
çıkanlara, acaba hangi gözle bakıyorlar? Şimdi, bunun arkasından, sırada, vergi dayatması geliyor, 
esnafa da onunla dayatacaksınız. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Abuk sabuk konuşmaya başladın yine!.. Daha güzel konuş... 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Millet dinliyor beni, abuk sabuk konuşup konuşmadığıma mil

let karar verecek, siz değil; siz dayatmanıza devam edin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Madde üzerinde konuş. 

NEZİR AYDIN (Devamla) - Vergi yasa tasarısıyla dayatacaksınız, arkasından irtica yasa ta
sarısıyla dayatacaksınız... (ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne ilgisi var!.. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Şov yapma, şov!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 

Buyurun Sayın Aydın. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Basından öğrendiğimize göre, şimdi önümüze irticacı memurla

rı tasfiye yasa tasarısını getireceksiniz. Merak ediyorum, acaba hangi memur irticacı, bunu nasıl 
tespit edeceksiniz? Kilosuna göre mi ölçü koyacaksınız; boyuna göre mi ölçü koyacaksınız; saçına 
başına göre mi ölçü koyacaksınız; yoksa, hanımının kapalı oluşuna göre mi ölçü koyacaksınız; cu
ma namazı gidişine göre mi ölçü koyacaksınız? 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Beynine göre. 

NEZİR AYDIN (Devamla) - Hangisini yapacaksınız, hep birlikte göreceğiz. 

Zaten, bakınız, siz, İktidar mensubu milletvekili arkadaşlarım, halkın arasına çıkmıyorsunuz,. 
hele şöyle kahvehanelere, köylere, işçinin, çiftçinin ve memurun yanma bir gidin; biz, sizi anlattı
ğımız zaman "sayın milletvekilim, bunların zaten ismi üzerinde; Anasol-D. Oradaki (D) dayatma
dır. Anavatanla DSP birleşmişler dayatıyorlar, dayatmaya devam etsinler" diyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yahu, bu ne konuşuyor?! 
BAŞKAN - Sayın Aydın, biraz da maddeye gelelim lütfen. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, benden önceki konuşmacıların hiçbiri madde üze^ 

rinde konuşmadı; ama, ben, size saygımdan dolayı ikazınızı kabul ediyor, maddeye dönüyorum... 

BAŞKAN - Belli bir toleranstan sonra herkesi uyardım Sayın Aydın. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Maddeye dönüyorum Sayın Başkan. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Faziletli konuş, faziletli... 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Arkadaşlar, özellikle bu maddeyle bağlantılı olarak, az önce de

ğerli arkadaşım Cafer Güneş de bahsetti, Başbakan Yardımcımız Sayın Ecevit, aynen bu şekilde 
getirilecek bir yasanın memurla alay etme olduğunu 1995 yılında söylemişti. (ANAP sıralarından 
"Dün dündür, bugün bugündür." sesi) Ha, "Dün dündür, bugün bugündür" doğru;-ona, çok aşina ol
dunuz... 

Şimdi, Sayın Ecevit'in imzaladığı bu tasarı, acaba kendisiyle çelişmekte midir değil midir, bu
nu merak ediyorum. Burada, uluslararası ilkeler gözardı edilmiş midir edilmemiş midir? Bu tasa
rıyla, kamu görevlileriyle alay edilmekte midir edilmemekte midir? 

AHMET ALKAN (Konya) - Maddeye bağlı konuş. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Maddeye bağlı konuşuyorum. 
Kanaatimiz odur ki, 23 üncü maddede, sadece görüş bildirmek değil; "toplusözleşme uygulan

masını izlemek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile ilgili işkolu sendikalarından ilk üç sırada 
yer alan sendikaların oransal ağırlıklarına göre belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum yönetsel ku-
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rulu oluşturulur" şeklinde olsaydı, bu madde, tasarı olarak değil; belki, sadece madde olarak göre
vini yapardı. Kurum içerisinde böyle bir kurulun çalışması, çalışanların sorunlarının daha net anla
şılmasını sağlayabilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım devamlı itiraz ediyorlar; ama, bakınız, elimde şu faks var,-üzerinde 
çekiliş saati de var: Bu faks, bugün, akşamüzeri Sakarya İlinin Karasu İlçesinden geldi. Kimden; 
memur arkadaşlarımızdan geldi. Diyorlar ki " biz, aşağıda imzası olanlar, bu yasanın bu şekilde 
çıkmasını istemiyoruz. Lütfen, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vekillerimiz geri'çeksin-
ler ve istenildiği gibi çıkarsınlar" İşte, bugün, akşam üzeri gelen faks... 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler grevli, toplusözleşme
li sendika kurmayı gerektiriyor. Burada şunu ifade etmek istiyorum, zamanım daralıyor: "isyan et
meyen memurun insanlığından şüphe ederim" diyordunuz. Şimdi, alelacele bir tasarı getirdiniz ve 
geçirmeye çalışıyorsunuz; kamu çalışanları, insanlığını hatırlayıp isyan etmiyorlar; ama, demokra
tik tepkilerini dile getiriyorlar işte bu fakslarla. Lütfen, bize göstermiyorsanız, o insanlara saygı 
gösteriniz. 

Burada defalarca ifade edildi, Meclisimiz gece gündüz çalışıp, Kamu Görevlileri Sendikaları 
Yasasını çıkarıyor. Geliniz, en iyisini yapalım; Anayasada engel mi var, değiştirelim; Personel Ka
nununda düzeltme mi yapılması gerekiyor, düzeltelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen, toparlayalım. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Tasarıyı, sadece £örüş bildiren dernek konumundan kurtaralım, 

toplusözleşmeli, grevli ve olması gereken şekilde çıkaralım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bahadır; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA YUSUF BAHADIR (Trabzon)'- Sayın Başkanım, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 23 
üncü maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, maddelerini tartıştığımız bu tasarının birçok eksik yönleri vardır; öyle ki, 
birkısım memuru anayasal haklardan mahrum etmektedir. Biz, DYP olarak, bu hakların, Anayasa 
gereği, sahiplerine geri verilmesinden yanayız ve birtakım kısıtlamaların kaldırılması için de öner
ge vermiştik; ancak, İktidar tarafından, bu önergemiz kabul görmemiştir. 

Önceden örgütlenmiş ve şu anda çalışmalarını fiilen sürdüren, kanunî düzenlemesi olmayan 
mevcut sendikaların, Meclisimiz tarafından çıkaracağımız kanunlarla yasal haklarına kavuşmaları
nı istiyoruz. Gecikmiş olan bu hakların, kısıtlı da olsa, bir an önce verilmesinden yanayız. Biz, ar
zu ediyoruz ki, Türk memuruna verilecek bu haklar, devletimizin, sosyal, kültürel, ekonomik açı
dan daha da ileri gitmesini sağlayacak, ülkemizde görülen ve hepimizin de şikâyet ettiği birtakım 
suiistimallerin kalkmasını sağlayacaktır. 

657 sayılı Yasayla konuşma yasağı getirilen memurlarımız, sendikaları sayesinde, konuşacak, 
görüşlerini bildirecek, birtakım yanlış uygulamaların önlenmesine vesile olacak, ülkenin kalkınma
sına, insanların huzur içerisinde yaşamasına katkı sağlayacaktır. Devletin kanunlarının, yönetme
liklerinin uygulayıcısı olan memurlar, çalışma barışı içerisinde yaptıkları işten haz duyarak, verimi 
artıracaklardır. Ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan memur, oradaki aksaklığı sendikası vası
tasıyla yöneticisine bildirecek ve böylece, özgürlüğüne de kavuşmuş olacaktır. Bu özgürlük, Türk 
Milletine, 1920'de »"Egemenlik kayıtsız şartsız milletin" denilerek verilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, Hükümetin teklif ettiği metin ile Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 

edilen metnin 22 nci maddesinde, Yüksek İdarî Kurul, 23 üncü maddesinde de Kurum İdarî Ku
rulları kurulması öngörülmektedir. Aynı şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kurul
muş iki kurul vardır. 657 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinde "Danışma kurulları" başlığı altında 
"Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurul
ları kurulur. 

Bu kurullar: 

A) Yüksek Danışma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
Olmak üzere iki tiptir. 
Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişarî mütalâa 

vermek üzere merkezî bir teşekkül olarak kurulur. 
Kurum Danışma Kurulu, kurum personeli yönetimiyle ilgili konularda istişarî mütalâa vermek 

üzere her kurumda kurulur. 
' • ' I . ' 

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir" denil
mektedir. 

Şimdi, 227 nci maddeye bakıyoruz; aşağı yukarı, tasanda sayılan temsilcilerle aynı< 227 nci 
maddede şöyle deniliyor: 

"Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişarî mütalâa vermek üzere kurulacak Yüksek 
Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır. 

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu İktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 
Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T.C Emekli Sandığı Ge
nel Müdürü, 

b) Devlet Personel Başkanı ve Heyet Üyeleri, 
c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya 

Doçent), 
d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca, kendi kuru

luşları içinden görevlendirilecek birer temsilci. 

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu 
kuruluşların yetkili organlarınca ve 231 inci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şe
killer dairesinde seçilir. 

Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Perso
nel Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır." 

231 inci maddede, bu danışma kurullarıyla ilgili yönetmelik çıkarılacağından bahsedilmekte
dir; ancak, bu yönetmelik, maalesef, bugüne kadar çıkarılmamıştır. 

Görüleceği gibi, burada sayılan kurul, aynen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer al
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, başından beri söylüyoruz. Biz, tenkitlerimizi yaparken, bu kanun ta
sarısını engellemek için yapmıyoruz; önergelerimizi verirken, bu tasarıyı engellemek için vermiyo
ruz. Mademki, bir kanun çıkarıyoruz, bu mükemmel bir şey olsun istiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 227 nci maddesinde bu kurul

lar var, kimlerden oluşacağı belli. Bu itibarla, çıkarılacak Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun
da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurulan danışma kurullarıyla aynı fonksiyonu ic
ra edecek yeni kurullar oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Bahadır. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Şahıslan adına konuşmalara geçmeden önce, Sayın Çakıroğlu, yerinizden kısa bir 

sözünüzün -açıklama değil- olduğunu söylüyorsunuz. 

ZEKÎ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Tam anlatamadım maksadımı. 
BAŞKAN - İçtüzük, bana, pek kısa olması halinde böyle bir imkân veriyor; lütfen, pek kısa 

olarak... 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Başbakanlığın, sendikal faaliyetlerin önünün kesilmemesi ko
nusunda mülkî amirlere gönderdiği genelge var. Ne var ki, bu uygulamada, Ankara'ya, kamu çalı
şanlarının sendikal haklarını düzenleyen yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Anadolu'nun çeşit
li kesimlerinden Eğitim-Sen üyeleri gelmiştir. Bunlar hakkında "vilayetten izin almadan Ankara'ya 
gidildi" diye disiplin soruşturmaları açılmıştır ve kimi müfettişlerce, maaş kesimi cezası verilmiş
tir; kimi müfettişlerce de, sendikal hak nedeniyle ve Başbakanlık genelgesi, Yargıtay içtihatları, 
Danıştay kararlan gereğince ceza verilmeme noktasında rapor tanzim edilmiştir. Acı olan tarafı, ce
za verilmemesi noktasında rapor tanzim eden ilköğretim müfettişleri de, şu anda Bakanlıkça soruş
turmaya tabi tutulmuş ve Bakanlık müfettişlerince de soruşturmalar yürütülmektedir. Bu haksız uy
gulamanın önlenmesi gerekmektedir. Sendikal faaliyetlerin önünün kesilmesi noktasında müdaha
le yönünden bunun yapılması, son derece sakıncalıdır. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın bakanlar, Başbakanın genelgesi doğrultusunda, herhalde takibe alırlar ko

nuyu efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Bir arkadaşımıza gündemdışı 

konuşma fırsatını verdiniz ve Bakanlığımı ilgilendiren bir konuda söz verdiniz... 

BAŞKAN - Hayır efendim, gündemdışı değil; bakın, İçtüzüğün 60 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası, yerinden -vurguladığım gibi- pek kısa sözü olan bir arkadaşa konuşma imkânı tanıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) -Yalnız, o verdiğiniz imkânla, şu 
anda kamuoyuna bir mesaj verildi ve yanlış bir mesaj verildi. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir açıklamanız varsa, alırım elbette. 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Söylediğim yalansa, onu tekzip etsin. 
BAŞKAN - Sayın Çakıroğlu, lütfen... Siz konuştunuz. Sayın Bakan "Bu konuya açıklık geti

receğim" diyor. Amacınız da, herhalde, Sayın Bakandan böyle bir açıklamayı almak. Niçin ona 
müdahale ediyorsunuz? 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Hayır, etmiyorum efendim. 
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BAŞKAN - Evet. 
Buyurun Sayın Bakan; 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, şu anda kamu çalışanlarının sendikal haklarını düzenleyen yasa tasarısı üzerinde ça
lışmaktadır. Şu anda Türkiye Cumhuriyetinde bu alanı düzenleyen bir yasa yoktur; madde bir. 

v İkincisi, bir kamu görevlisinin, meri mevzuat çerçevesinde, bulunduğu ilden yetkili amirden 
izin almaksızın ayrılması, 657 sayılı Kanunumuza ve diğer mevzuatımıza göre disiplin kovuştur
masına konudur. Eğer,Yüce Meclisten çıkan kanunlarımız, şu halde uygulanacak; bu halde uygu
lanmayacak şeklinde keyfî tasarruflara konu olursa, bu devlet, hukuk devleti olmaz; bir anarşi dev
leti olur. Herhalde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, bu Meclisten çıkan kanunlara, ba
kanların olduğu kadar memurların da saygılı olma yükümlülüğü olduğunu kabul etmeliyiz. j 

Arz ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın 

Mahmut Işık'ın, yine, herhalde sabredemeyerek şahsıma yaptığı sataşmayı cevaplandırmak isterim. 
Öncelikle şunu belirteyim ki, geçen gün, burada, bir siyasî partimizin sözcüsü, Anavatan Par

tisinin ve Hükümeti oluşturan kanatlann, Cumhuriyet Halk Partisini dikkate almadığı, onu hafife 
aldığı şeklinde bir ajitasyon yaptı. Hükümet olsun, Anavatan Partisi olsun, Hükümeti oluşturan di
ğer partiler olsun, hiçbir siyasî partiyi hafife almak gibi bir tutum içerisinde olamazlar. Ben de bu
rada şahsî görüşlerimi anlatırken, izah ederken, Cumhuriyet Halk Partisini hedef almış değilim. Sa
dece, bana sataşma yapan arkadaşlarımı aydınlatmak için, mensubu oldukları kuruluşla birlikte ne
ler yapıldığını izah etmek için gayret gösteriyorum. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisinin müm
taz bir parti olduğunu, bu Parlamentodaki bütün partiler gibi görüşlerine saygı duyduğumuzu, ha
fife almak gibi bir durumda olmadığımızı da açıkça ifade ederim. 

Sayın Mahmut Işık, haddimi aşan şeyler söylediğimi ifade etti. Ben, 1991 yılından beri bu 
Meclisin üyesiyim. Malûmatfuruş bir adam da değilim. Bu Mecliste çok şeyler öğrendim. En faz
la öğrendiğini şey de, haddimi bilmektir ve bu kürsüye çıkarken hazırlanmadan çıkmamaktır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Şunu ifade edeyim ki, ILO sözleşmelerinin gereği, mümtaz devlet adamı Sayın İnönü'nün ya
yımladığı bir genelgeden bahsettiler; ancak, herhangi bir genelgeyle sendika falan kurulmaz. Sen
dika kurulması için bu konuda bir yasa olması lazım; bu yasaya uygun hareket edilmesi lazım. 

Bakınız, hepimizi bağlayıcı, hukuk literatürüne geçmiş kararlar var. Bunların hepsini okuma
yacağım; ama, en önemlilerinden biri olan, Sayıştayın 23.6.1994 tarihli 4808/1 sayılı kararında "bu 
sendikaların yaptığı, bağıtladığı, imzaladığı sözleşmeler, toplusözleşme mahiyetinde değildir, ka
bul edilemez; bunları yapanlardan tahsil edilir" deniliyor. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı... Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları, kaziyye-i 
muhkemedir, herkesi bağlar; Sayın İnönü'yü de bağlar, onun genelgesini de bağlar. 

Bakınız, ne diyor Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı: "Dernek, sendika ve siyasî parti kur
ma hakkının Anayasada öngörülmüş bulunması, bunların tüzelkişilik kazanması için yeterli olma
yıp, yasal bir düzenlemeye dayandırılması zorunludur. Aksi halde, tüzelkişilikten söz edilemez. Bu 
düşünce, Anayasadaki demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı değildir; çünkü, hukuk düzeni, bu
nu zorunlu kılmaktadır. Bu sendikanın tüzelkişiliğinin kabul edilmemesi gerekir." 
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151 sayılı ILO Sözleşmesi, Anayasanın 90 inci maddesine göre, acaba, bir içhukuk kuralı mı

dır; hayır, sadece, buna uygun îçhukuk düzenlemesini gerektiren bir kuraldır. Kaldı ki, en büyük 
hata da 151 sayılı Sözleşmenin, Yjjce Meclise getirilip tasdik ettirilmesidir; çünkü, -151 sayılı Söz
leşme, maalesef, 87 sayılı Sözleşmeyi^bir tarafa itmiştir ve kamu çalışanlarını, işte bugünkü cende
renin içine sokacak hükümleîjhaşıyan bir sözleşmedir; bunun getirilip onaylattırılması, en büyük 
hata olmuştur. 151 sayılı Sözleşmede, sendikadan dahi bahsedilmiyor "kamu görevlileri örgütleri" 
deniyor "sendika" kelimesini bile kullanmamış. 

151 sayılı Sözleşmenin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 4'ten 7'ye kadar olan hükümleri, önü
müzdeki kanun tasarısında aynen var; 7'deki hükümleri, toplugörüşme, aynen var; 8'deki hükümle
ri, uzlaştırma, tahkim, aynen var. Bakınız, üçüncü bölümde, madde 4'teki 1, 2 var; madde 5'teki 1, 
2, 3 var; madde 6'daki 1, 2, 3 var. Yani, 151 sayılı Sözleşmede hangi hükümler varsa, önümüzde
ki kanun tasarısında da bunlar var. O zaman, 151 sayılı Sözleşmeyi Meclise getirip tasdik ettiren
lerde bir kusur aramak lazım. Niye, bu alanı, bu dar cenderenin içine soktunuz, 87 sayılı Sözleşme 
tasdik edilmişken?.. Şimdi, onun için, herkesin, bu kürsüye çıkarken, benim gibi -"dersine iyi ça
lışmış" diyor- dersine iyi çalışıp gelmesi lazım. 624 sayılı Kanun otuzüç yıl önce çıkmış; bunlara 
bazı hükümler getirilmiş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen toparlayalım. 

EMİN KUL (Devamla) - Getirilen hükümler bu tasarının içinde var. 20 nci maddenin (g) fık
rasına bakın, burada bahsettiğiniz, iddia ettiğiniz kooperatifler, sandıklar vesair tesisler kurulması
nı hemen göreceksiniz. Bunlar derde deva değil. "Konfederasyon kurulması önlenmiş" diyor; yan
lış. Bu kanun tasarısı, 6 ncı maddeden başlayarak, muhtelif maddelerinde, konfederasyonun kurul
masından, çalışmasından, yöneticilerinden bahsediyor. 

Bundan sonraki söz haklarımda, yapılan sataşmalara cevap vermekten sarfınazar edeceğim. 
Yapılan sataşmaların biraz daha düzeyli olmasını temenni ediyor; saygılarımı arz ediyorum. 
(ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Şahsı adına, Sayın Bekir Yurdagül, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Çalışanları 

Sendikaları Yasası Tasarısının, kurum idarî kurullarını düzenleyen maddesi üzerinde kişisel düşün^ 
çelerimi açıklamak için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu madde, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşullan ve ka
nunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu 
işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı 
kurum idarî kurulları oluşturulmasına yönelik bir düzenleme ve bu kurulun yılda iki kez toplanma
sı öngörülüyor. 

Madde gerekçesinde "Her kurumda sendika ile kurum yöneticileri arasında malî ve sosyal hak
lar, çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildir
mek ve mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere eşit sa
yıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca belirlenen temsilcilerin katıldığı Kurum 
Yönetsel Kurulları kurulması benimsenmiştir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, kurum idarî kurulları, az önce tartıştığımız yüksek idarî kurulun, işyerine 
özgü, kuruma özgü; daha, altyapıda örgütlenmiş bir biçimi; ancak, pratikte, bu kurulların, aynı yük
sek yönetsel kurulda olduğu gibi, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yılda iki kez, sendikacılarla o bi-
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rimdeki yöneticiler bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edecekler. Bunun dışında, çalışanların 
sorunlarını, yılda iki kez toplanacak bu idarî kurulun çözmesi ve bu konuda sorunları ortadan kal
dırması mümkün değil. O anlamda, bu 23 üncü maddeyle getirilen idarî kurullar da, bir anlamda, 
işlevi olmayan ve sadece kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm düzenlemeler diye düşünüyorum. 

Burada, az önce, 151 sayılı ILO Sözleşmesinden bahsedildi; benim elimde tüm ILO sözleşme
leri var. Bu, kamu hizmetinde örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam koşullarının belirlen
mesi yöntemlerine ilişkin bir sözleşme; bu sözleşme, yedek bir sözleşme. Ancak, 151 sayılı Söz
leşmede yer ajan hükümler, ne yazık ki, bu tasarıda yok. 

Şimdi, sizlere okuyorum; 1 inci maddenin ikinci bendi: "Üst düzey görevlilere veya çok gizli 
nitelikte görevleri ifa edenlere hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarda belirlenir." 

Üçüncü bendi: "Bu sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polise ne ölçüde 
uygulanacağı ulusal yasalarda belirlenir. " • 

Yani, kamu çalışanlarının örgütlenmelerine yönelik, bu iki kavram dışında, bir sınırlama ge
tirmiyor. Ancak, bu tasarıya baktığımızda, bunun dışında çok daha fazla sınırlama getiriliyor. 

Yine, 151 sayılı Sözleşmenin 6 ncı maddesinde deniliyor ki: "Kamu görevlilerinin örgütleri
nin temsilcilerine, çalışma saatleri içinde veya dışında görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yeri
ne getirmelerine olanak verecek şekilde kolaylıklar sağlanır." Az önce kabul edilen sendika üyele
rinin güvencesiyle ilgili 18 inci maddeye baktığımızda, ne yazık ki, 151 sayılı Sözleşmenin 6 ncı 
maddesinde belirtilen hükümler ve bu konudaki çalışma yapma serbestisi 18 inci maddede getiril
memiş. Tekrar okuyorum, burada deniliyor ki "Kamu görevlilerinin örgütlerinin temsilcilerine ça
lışma saatleri içinde veya dışında görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmelerine ola
nak verecek şekilde..." Biz ne demişiz; biz "kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin iz
niyle, iş saatleri içinde" demişiz. 151 sayılı Sözleşmenin, ne yazık ki, bu serbestisi 18 inci madde
ye alınmamış, özellikle, kapsamla ilgili, yasaklarla ilgili subaylar, asker kişiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yurdagül, toparlıyorsunuz. 

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - 151 sayılı Sözleşmede sadece asker kişiler ile polislerin 
durumunun ulusal mevzuatla belirlenebileçeği söylenmiş; bunun dışında, gizli görevler dışında bir 
sınırlama getirilmemiş. Ancak, bizim 15 inci maddeye baktığımızda, çok daha büyük sınırlamalar
la karşılaşıyoruz. 0 nedenle, üzülerek söylüyorum ki, 151 sayılı ILO Sözleşmesinin maddelerini bu 
tasarıda göremiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 

Madde üzerinde iki önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 23 üncü maddesinin ta
sarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Ateş Bekir Kumbul Bekir Yurdagül 

Ankara Antalya Kocaeli 
Cevdet Selvi Yusuf Öztop 

İstanbul Antalya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 553 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Madde 23. - Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklan, çalışma koşulları 
ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek, toplugörüşme uy
gulamalarını izlemek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile ilgili iş kolu sendikalarından ilk üç 
sırada yer alan sendikaların oransal ağırlıklarına göre belirlenen temsilcilerinin katıldığı kurum yö
netsel kurulu oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır. 

Muhammet Polat Naci Terzi Cafer Güneş 

Aydın Erzincan Kırşehir 

Ahmet Çelik ÖmerÖzyılmaz Osman Hazer 

Adıyaman Erzurum Afyon 

Memduh Büyükkılıç Celal Esin Aslan Polat 

Kayseri Ağrı Erzurum 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza su
nacağım. 

Şimdi, tekrar, aykırı önergeyi okutuyorum: 

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve arkadaşlarının önergesi: 

Kanun tasarısının 23 üncü maddesinin, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, siz mi konuşacaksınız? 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Önergemiz net, açık, Hükümet bu konuda, Anayasadan kaynaklanan yetkisizliğini öne sürüp, 
bu önerilerimizi de reddetme kararlılığı içinde görülüyor. 

Şimdi, Sayın Kul, 20 nci madde üzerinde konuşurken, adımı da vererek, benim, maç izleyen 
milletvekilleri içinde olduğumu, kendi sözlerini o nedenle de dinlememiş olabileceğimi söylüyor. 
Doğrusu, Sayın Kul'un iddialarının ciddiyeti bu sözleridir. Eğer, bantları izlerse görecektir, ben, iz
lemediğim hiçbir konuşmacının sözlerini eleştiren biri değilim, bu, benim meslek ahlâkımdan da 
geliyor. 

EMİN KUL (İstanbul) - Ya anlamıyorsun ya maç izliyorsun!.. 

VlLMAZ ATEŞ (Devamla) - Zabıtlar burada Sayın Kul, zabıtlar burada'!.. Anlıyorum... 
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Şimdi "bir mevzi" diyor musunuz, demiyor musunuz? Ben de diyorum ki, neyin mevzii... Siz, 

kazanılmış hakları kaybediyorsunuz. Sonra dönüyor, efendim, Cumhuriyet Halk Partisi, 50 yıldır, 
bu ülkede kamu çalışanları adına ne yaptı diye... Herhalde bizi sağ partilerle karıştırdınız; yıl 1950, 
yıl 1998,50 yıldır sağ siyasal partiler Türkiye'nin hiçbir ciddî sorununa gerekli çözüm içine girme
diler, günü kurtarmaya çalıştılar. Günübirlik tedbirlerle, popülist yaklaşımlarla Türkiye'yi bu çık
maz sokağa getirdiniz. Şimdi, bu yarattığınız tozlu ortamda hiçbir kamu çalışanı gibi, hiçbir vatan
daşımız da nefes alamaz konuma geldi. 

Bizi, diğer sağ partilerle kıyaslamayın; kendi programında, kamu çalışanlarına grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkı maddesini koyan tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. 

SEYİT EYYÜPOĞLU (Şanlıurfa) -1991-1995!.. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında işinize gelen tutanak

ları buraya getirip burada caka satmaya benzemez. Savunuyorsanız, hepsi burada, gelin de, o, dün 
söylediklerinizin bugün de altına imza atıyor musunuz? Sözcüleriniz çıkıp da "demokratik batı ül
kelerinde çalışanlara ne hak varsa, biz de öneriyoruz" diyordu; bugün, o sözlerinizin arkasındaysa-
nız, hodri meydan!.. Var mısınız? 

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Dört yıldır görevdeydiniz... 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - O, muhalefetti; o, dündü... 

Şimdi, doğrusu, Sayın Kul, bu tasarıyı savunup savunmadığını, yine kendi sözleriyle ortaya 
koyuyor "ben, tasarının tamamına muhalefet şerhi koydum" diyor. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, önergenizi, Sayın Genel Kurula anlatırsanız, oylayacağız. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Sayın Başkan, önergemiz, İktidar milletvekilleri dışındaki bü
tün üyelerin anlayabileceği kadar nettir. 

BAŞKAN - Yalnız, önergeniz üzerinde söz verdim. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) -Tabiî... Konuşuyorum; ama, adım da verilerek bir sataşmada bu

lunuldu. Ben, Genel Kurulun zamanını almamak için ayrı bir söz talep etmedim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
HİKMET AYDIN (Çanakkale) - Beyefendi.:. Beyefendi... 

BAŞKAN - Sayın Aydın... Lütfen... . 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Şimdi, bu sayın sözcünün bu tasarıyı savunup savunmadığı da 

belli değil; çünkü "efendim, ben, o tasarının geneline muhalefet ediyordum" diyor. Peki, sayın söz
cü, savunmak size mi kaldı?! Keklikler de avlanırken, hemcinsleri kullanılır! Bırakın, başkaları sa
vunsun, bırakın başkaları kullarısın! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen önergeyi konuş... Bırak!.. 
YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Şimdi, önergemiz belli. Önergemizi sayın milletvekillerinin tak

dirine sunuyoruz. Bunun içinde, ne Anayasa engeli var ne başka bir yasa engeli var; Yüce Mecli
sin, bu önerilerimizi dikkate almasını ve İktidar partilerinin bu kör inadından vazgeçmesini diliyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Aydın Milletvekili Muhammet Polat ve arkadaşlarının önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun tasarısının 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 23. - Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin malî ve sosyal hakları, çalışma koşulları 
ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek, toplugörüşme uy
gulamalarını imzalamak üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile ilgili işkolu sendikalarından ilk 
üç sırada yer alan sendikaların oransal ağırlıklarına göre belirlenen temsilcilerinin katıldığı Kurum 
Yönetsel Kurulu oluşturulur. Bu kurullar, iki yılda bir kez toplanır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Aslan Polat, önerge sahibi olarak önergenizi savunacaksınız; buyurun. (FP 
sıralarından alkışlar) 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Önergede 
imzası yok Sayın Başkan. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Var, var... Bak, görürsün.:. Sendekinde yok; alttakine bakarsan, 
Aslan Polat imzasını görürsün. 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - İmzan yok. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen okumayı mı unuttun; bak, buradaki aslında var. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon bir şey mi söylüyorsunuz? 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - İmzası yok 
Sayın Başkanım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, var da, Sayın Komisyon sözcüsünün haberi 
yok; biraz geri kalıyor. 

BAŞKAN - Bizim elimizdeki en son listede imzası var efendim. Sayın Komisyon, sanıyo
rum, önerge dağıtıldıktan sonra burada eklenmiş, imzası atılmış. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O zaman olur. 
BAŞKAN - Başkanlıkça makbul efendim; imzası var. 
Lütfen, sayın hatibin süresini kesmeyelim. 
Buyurun. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan,.sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Şimdi, bu 23 üncü maddede izlemelerden bahsediliyor ve bu da şu: Kurum düzeyinde kamu 
görevlileriyle, işveren vekilleri, kamudaki çalışma koşullan elemanlara, memurlara eşit şekilde uy
gulanıyor mu, bunu izleyecekler diyor. 

Bizim burada verdiğimiz önergenin iki farklılığı var. Birisi, toplugörüşme sonuçlarının da iz
lenmesi ve ayrıca, tek bir sendikanın değil de, en çok üyeye sahip üç sendikadan, eşit, oransal bir 
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katılımın sağlanmasını istiyoruz. Onun da en büyük özelliği şu: Burada, tek bir sendikadan katılım 
olduğu zaman, tek bir sendika toplugörüşmelere katıldığı zaman, bu da gösterecek ki, diğer sendi
kaların üye olma özelliği zaten kaybolacak. Düşünebiliyor musunuz, bu kamu sendikaları grev ya
pamayacak, toplusözleşme yapamayacak. Bir de, aynı zamanda, tek bir konfederasyon bütün gö
rüşmelere katılacak olursa, diğer konfederasyonların bir özelliği kalmayacağı için ve sendikal re
kabeti de getirmeyeceği için burada zaten kıt çıkan, zaten, çıkınca topal çıkan bu kanun tasarısı, iyi
ce topal olacak ve uygulama şartları da zor olacak. Bunun için, biz, eğer, ilk üç sırada olan sendi
kalardan oransal olarak üye kaydedilirse, sendikalar arasında bir rekabet olacağı için bu iş daha re
alist olur diye düşünüyoruz. Yalnız, burada bir şey dikkatimi çekiyor, bundan önceki maddede de 
vardı, yüksek idarî kurul memurların durumlarını inceleyecek, izleyecek ve bunlar hakkında rapor 
sunacak; fakat, bu sunduğu raporlar acaba dikkate alınacak mı diye merak ediyorum. Sadece, izle
mekten bahsediliyor; zaten, buradaki sendika memurları izliyor; Batı Çalışma Grubu memurları iz
liyor; Başbakanlık Teftiş Kurulu memurları izliyor; memurda sizi izliyor, seçimlerde gerekli ceva
bı verecek size. (FP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanım, bir şey daha söyleyeceğim, burada "kanunların, kamu görevlilerine eşit uygu
lanmasını da izleyecek" deniliyor. Son günlerde gazetelere yansıdı, kılık kıyafet yasasının bütün 
memurlara uygulanmasıyla ilgili bir kanun tasarısı getirecekmişsiniz. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Bunun maddeyle ne alakası var? 
ASLAN POLAT (Devamla) - Evet, maddeyle ilgili efendim, maddeyle ilgili. 

• BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 
Buyurun Sayın Polat. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Maddeyle ilgili konuşuyorum... Diyor ki, kanunların memurla

ra eşit uygulanmasını sağlayacak. Ben de diyorum ki, getireceğiniz o kılık kıyafet kanununda; yok 
başın örtülü mü, yok eteğin uzun mu, kısa mı; saçın uzun mu diye kontrol edeceksiniz? 

Yine bir şey daha soracağım; İstanbul Üniversitesi Rektörü "kılık kıyafete öncelik verin, ister
seniz eğitimi durdurun" dedi. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Ne alakası var?!.. ' 
ASLAN POLAT (Devamla) - Siz de, acaba "kılık kıyafete önem verin, çalışmayı da durdu

run" diyecek misiniz diye merak ediyorum. , 
Başka bir şey daha söyleyeceğim -bunu söylemeyecektim; ama, bazı arkadaşlar laf attı diye 

söylüyorum- şimdi, burada çalışma koşulları derken, memurların -bütün alt ve üst memurların- sa
dece istemek değil, bir şeyler vermeleri de gerekmektedir. Aralık ayında bütçe görüşmeleri yapılır
ken, burada bulunan bir Sayın Devlet Bakanına soru sordum ve "sizden önceki 54 üncü Hükümet 
döneminde Erzurum'un Köprüköy İlçesinde meydana gelen bir depremden dolayı..." (DSP ve 
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!..) Dinleyin!.. Bayındırlık Bakanımız da burada, ken
disini de ilgilendirir, "...bir deprem oldu, bu deprem için Afet Yönetmeliğinden, Acil Destek Fo
nundan, 54 üncü Hükümet döneminde 20 milyar lira para çıkarıldı. Bu 20 milyar lirayı niçin Köp-
rüköy'e yollamadınız?" dedim. Bunun üzerine, burada bulunan Sayın Bakan, Müsteşar Yardımcı
sına, yetkili memurlarına döndü "bu ne oldu" diye sordu. O da "Sayın Bakanım, o parayı yolluyo
ruz" dedi. Sayın Bakan da burada "biz o parayı sizeyolluyoruz" dedi. (DSP ve ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen biraz önergenizi savunun. 
ASLAN POLAT (Devamla) -Tamam, önergeyi söylüyorum. 
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Para gelmeyince, ben, tekrar Sayın Bakanıma yazılı soru sordum, bana cevap geldi "efendim, 

ben size parayı aralık ayında gönderiyorum demiştim; ama, meğerse, biz, Başbakanlık Acil Destek 
Fonunu ağustos ayında iptal etmişiz; benim haberim yok" diyor. Şimdi bu bir ciddiyet mi oldu?!.. 

Ben burada neyi söylemek istedim; siz ve sadece alt kademedeki memurlarınız değil, üst yö
neticileriniz de, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Genel Kurulunda, televizyonların önünde, 
kayıtlara geçecek şekilde cevap verirken, biraz daha ciddî olun, biraz daha inceleme yapın diye 
söylüyorum; hem biz mahcup olduk hem o Sayın Bakan mahcup oldu. Biz "geliyor" dedik, gelme
di; siz de "geliyor" dediniz, yine gelmedi. 

Neticeyi şuna getiriyorum; bu yönetmelikte siz izleyeceksiniz, izlediğiniz zaman, bu kurul, 
meydana gelen şartlan Hükümete sunacak; fakat, o hükümet bunların ne kadarını uygulayacak? 
Acaba, memurlar "çalışma şartlarımız müsait değil" dedikleri zaman "şu şartlarımız müsait değil" 
dedikleri zaman "koşullar düzelsin" dedikleri zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen, son 1 dakikayı önergeniz üzerinde kullanın.(ANAP ve DSP 
sıralarından gürültüler) 

ASLAN POLAT (Devamla) - Hemen bağlıyorum. 

Acaba, bunlar üzerinde gerekli uygulamaları yapacak mısınız? 

Neticede şunu söylüyorum; bakın, bu madde gerçekten çok önemli bir madde. Şunun için çok 
önemli; toplugörüşme yetkisini tek bir konfederasyona verirseniz; izlemelerde, sadece o konfede
rasyondan veya federasyondan üyeler alırsanız; zaten grev hakkı olmayan ve toplugörüşme yapa
mayan federasyon ve -sadece bir federasyondan elemanlar alındığı için- konfederasyonların hiçbir 
özelliği kalmaz; gerçekten onlar ölü doğarlar ve yok olurlar, ortada sendikal rekabet kalmaz; tama
men devlet kontrolünde bir sendika olur. 

Onun için, biz diyoruz ki, hiç olmazsa bu verdiğimiz önergeye katılın; katılımcılığı biraz da
ha destekleyin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Şimdi, maddeyi oylarınıza... 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Başkan, karar yetersayısını arayalım. 

BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bir şey arz ede
bilir miyim? 

BAŞKAN - Bir dakika... Oylamaya geçtim; oylamadan sonra, bu birleşim içinde size söz ve
receğim. 

Maddeyi kabul edenler...Kabul etmeyenler...Karar yetersayısı vardır, madde kabul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yerimden bir şey arz ede
bilir miyim? 

BAŞKAN - Evet, buyurun Sayın Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın konuşmacı, benim 

adımı vererek, bütçe görüşmeleri sırasında sorduğu bir soruya ve sonradan da bir sözlü soruya ver
diğim cevabı, burada "Bayındırlık Bakanı" diyerek, tamamen alakası olmayan bir şekilde söyledi; 
böyle bir olay geçmedi, zabıtlar ortada, i 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Cevabı; Işın Çelebi vermişti. Konu, yalnız Bayındırlık Bakan
lığını ilgilendirdiği için söyledim; cevap veren Bakan Işın Çelebi idi. 

BAŞKAN - Yani, Sayın Polat, Sayın Işın Çelebi'yi Sayın Bakana şikayet ettiniz öyle mi?! 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
İşyeri sendika temsilcileri 
MADDE 24. - İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri tem

silcisi seçmeye yetkilidir. 

Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, 
ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tü
züklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler. 

İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği tem
silci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 30-100 arasında ise en çok 1, 101-500 arasında ise en 
çok 2, 501-1 000 arasında ise en çok 3, 1 001-2 000 arasında ise en çok 5, 2 OOO'den fazla ise en 
çok 7'dir. Bu temsilcilerden biri, sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri 
sendika temsilcileri bu görevlerini, işyerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olma
mak kaydıyla yerine getirirler. 

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde, sendika temsilcileri
ne, çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar 
sağlar. . 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun. 
(FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Fazilet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum'; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 24 üncü maddesi, işyeri sendika temsilcile
ri konusunu düzenlemektedir. Bu maddenin birinci fıkrasında "işyerlerinde kamu görevlilerinden 
en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir" deniliyor. Bu madde, doğru "bir 
madde; demokrasilerde, en çok üyeye sahip olan kuruluşların, sendikaların, o işyerinde işyeri tem
silcisi bulundurması gayet normaldir. 

Ancak, bu kanun tasarısının bütününde bir eksiklik var. Bu kanun tasarısı, bir tek konfederas
yona ve o konfederasyona bağlı sendikalara, toplu görüşme yetkisi veriyor. Şimdi, toplu görüşme 
yetkisi olmayan bir sendika, bir işyerinde çoğunluğu elde ettiğinde, işyeri temsilciliğini alıyor; an
cak, bu işyeri temsilcisi, buradaki sendikal görevini yerinde getirmede zorlanacaktır; çünkü, işyeri 
temsilcisi, işyeri sorunlarını dinleme, ve sendika ile işveren arasında bir köprü görevi yapma duru
mundadır. Toplugörüşme yetkisi olmayan bir sendikanın işyeri temsilcisi ne iş yapacak? Dolayı
sıyla, burada, mutlaka -işçi sendikalarında olduğu gibi- yüzde 10 barajını aşan bütün kamu görevli
leri sendikalarına toplugörüşme yetkisi tanınmalıdır ki, bu işyeri temsilciliği bir anlam kazanabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman söyledik; bu kanun tasarısı üç haftadır bu Mecliste görüşülü
yor ve bu kanun tasarısının bu kadar uzamasını da, doğrusu, iktidar partilerinin bir oyunu mudur 
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diye düşünüyorum; çünkü, Türkiye'nin çok önemli problemleri varken, yarın Millî Güvenlik Kuru
lu toplanacakken, demokrasi konusu gündemin baş maddesi olarak kalmaya devam ederken, biz, 
Meclis olarak, üç haftadır, bu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. Ger
çekte, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı, ne tarafından bakarsak bakalım, demokra
siyle bağdaşmıyor, insan haklarıyla bağdaşmıyor, uluslararası sözleşmelerle bağdaşmıyor, sadece, 
göstermelik bir kamu görevlileri sendikası kuruluyor. 

Biz, diğer sendikalara toplugörüşme hakkı verilmediği, için, tek tip bir sendikanın kurulması
na yol açar ve bu sebeple de memurlar sendikasızlaşır diyoruz. Bu durum işyeri temsilciliğinde de 
ortaya çıkıyor. İşyerinde, kamu görevlisi sayısı 30 ilâ 100 arasında ise, bir işyeri temsilciliği tespit 
ediliyor; eğer, işyerinde kamu görevlisi sayısı 30'dan az ise, bu sefer, işyeri temsilciliği bulunmu
yor. Bunu, yine, memurların sendikasızlaştırılmasıyla ilgili bir operasyon olarak değerlendiriyo
rum. Bu sebeple, bu 30 sınırının kaldırılması ve l'den 100'e kadar kamu görevlisinin çalıştığı yer
lerde işyeri sendika temsilciliğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, Türkiye'de, bir
çok kamu işyerinde, kamu görevlisi sayısı olarak 30'u bulamayacağız ve dolayısıyla, birçok işye
rinde, işyeri sendikalarının işyeri temsilciliği de olmayacaktır. O sebeple, bu sınırlandırıcı 30 sayı
sının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu arada, yine, işyeri temsilcilerinin, işyerlerindeki işlerini aksatmama ve iş disiplinine uyma 
konusu getiriliyor. Tabiî, bu, yerinde bir olaydır. Gerçekten, sendika temsilcisi, o işyerinin işlerini 
aksatmamak ve iş disiplinine uymakla yükümlüdür; ancak, sendika işyeri temsilcisinin güvencesi
nin de az olduğunu düşünüyorum. 

Daha önce kabul etmiş olduğumuz üyeliğin sona ermesiyle ilgili maddede "çekilme, göreve 
son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren ku
ruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri sona erer" deniliyordu. Sadece üyelikleri so
na ermiyor, aynı zamanda, sendika şubesinde veya sendika ve konfederasyon genel merkezlerinde 
bir yönetim görevleri varsa, o görevleri de sona eriyor. Bu, bir defa, sendika işyeri temsilcilerinin 
ve sendika yöneticilerinin işveren karşısında ne kadar zor durumda olduklarını gösteren bir mad
dedir. Bu madde, maalesef, Genel Kurulda kabul edilerek geçmiştir. Dolayısıyla, sendika yönetici
lerinin iş güvencesinin olmadığı bir yerde, sendika işyeri temsilcilerinin de iş güvencesinin olduğu 
savunulamaz; ama, burada şükranla ifade etmek gerekir ki, ILO sözleşmelerine uygun olarak, işye
ri temsilcisinin, masai saatleri içerisinde veya mesai saatleri dışında -yine, işyerinin yönetimini ak
satmamak kaydıyla- sendika üyelerinin haklarını ve menfaatlarını koruma açısından faaliyetlerine 
devam edebileceği, bu konuda, kamu işvereninin gerekli kolaylığı göstereceği belirtilmiştir. Bu, 
önemli bir olaydır. O sebeple, maddenin, hiç olmazsa, bu fıkrasını da şükranla karşıladığımızı ifa
de etmek istiyorum. Bizim maksadımız, kanun tasarısını tümüyle eleştirmek değil, doğru olan yer
lerinin de doğru olduğunu belirtmektir; ancak, bir işyerinde sendika temsilciliğinin oluşturulması 
için en az 30 kamu görevlisi sayısının kaldırılmasında fayda vardır; çünkü, bu, katılımcılığı artırır 
diye düşünüyor, hepinize hayırlı çalışmalar diliyor; saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. . . 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Cevdet Selvi; buyurun. (CHP sıralarından alkış

lar) . ' ' 
CHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda, 553 sıra sayılı yasa tasarısının işyeri sendika temsilcileriyle ilgili 24 üncü maddesi 

üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi ve düşüncelerimi belirtmek üzere hu
zurlarınızda bulunmaktayım. 
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İşyeri sendika temsilcileri konusunda iki kritik nokta var. 24 üncü maddeye bakacak olursak; 

sendika temsilcileri, işyerlerinde çalışanların sorunlarını dinler, işverene iletir; sendika ile işveren 
arasında köprü vazifesi görür; yani, "iletişimi kurar" denilmektedir. Bu, doğrudur, gereklidir. Eğer, 
bir sendikalaşma hakkı verilmişse, her işyerinde, o yasalara göre, insanlar sendikaya üye olmuşsa, 
o sendikanın da sendika temsilcisi bulundurması gerekmektedir. O iletişimi sağladığı sürece, so
runların yerinde çözülmesi mümkün olur, büyümez. Bu, doğru; fakat, bir sonraki fıkraya baktığı
mız zaman, bunun, amaca uygun olmayacak bir düzenlemeyle devam ettiğini görürüz. O nedir; o 
işyerinde çalışanların sayısı 30 ilâ 100 arasında ise 1 sendika temsilcisi ve giderek, sayı çoğaldık
ça 7'ye kadar çıkarmıştır. Peki, 29 çalışanın olduğu sendikalı yerde, iletişime ihtiyaç yok mu? So
runları yerinde çözmeye ihtiyaç yok mu? Bu, uygun değildir. İşte, bunun uygun olmadığını, 2821 
sayılı Sendikalar Yasasında görürüz. Bu yasada ilgili madde "1-50" diye başlar; eğer, bir işyerinde 
o demokratik hakkını kullanan bir üye varsa, sendikalı kişi varsa, o bir kişi de temsilci olur. Bu, 
sendika ile işveren arasındaki çelişkileri, sürtüşmeleri, yerinde ve zamanında, karşılıklı görüşerek 
çözmeye yarar, sorunları, zamanında, kangren olmadan çözmeye yarar. O nedenle, bu, amaca uy
gun bir düzenleme değildir, eksiktir, çelişkilidir. Önümüzde de örneği vardır. Çünkü, siz, 1-29 ki
şiye demokratik haklarını veriyorsunuz; ama, onların sendikal hakkı olan oradaki temsil yetkisini 
vermiyorsunuz; ama, 30 kişi olursa, o haktan yararlanıyor. Bu, eşitlik anlayışına da uygun değil, 
amaca da uygun değil. Bunun, sanıyorum, düzeltilmesinde yarar var; çünkü, işçi sendikalarındaki 
bu durum, olumlu sonuçlar vermiştir, sorunların yerinde çözülmesine neden olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bunu, bürokratlarımız, özellikle Çalışma Bakanlığında çalışan, 
yıllarca bu işin pratiğini gören uzmanlar, bu tasarının en saglıklınasıl olabileceğini düzenleyecek 
yetenektedirler; ama, siyasî iktidar hangi hedefi göstermişse, ona uygun düzenleme yapma mecbu
riyeti de vardır. Onun için, burada, bu uzmanlarımızın, Hükümetin, bir an önce, amaca uygun şek
le gelmesi için, bunu düzeltmesini temenni ediyorum, yararlı görüyorum. Tabiî, bu olaya böyle 
bakmamın nedeni, bu yasa tasarısının genelinin olumsuzlukları, yetersizlikleri her maddeye yansı
dığı gibi, çelişkileri de bu maddeye yansımıştır diye olayı bir kenara bırakarak, bu yasa tasarısının 
ne önem taşıdığını, ayrıca, diğer boyutuyla belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişle meşgul olmak, çok engin belgeleri bulunan Meclisten getirip 
buralarda söylemek, çok yararlı bir şey değil. Hepimizin hatası var ki, Türkiye bu hale geldi. Her 
konuda yanlış yaptık ki, iktidarlar geldi, koalisyonlar gitti. Bunları tekrarlamanın, Türkiye'nin bu
gününe ve yarınına bir yararı var mı; yoktur. Biz, bugüne bakacağız, gelecekte yeni sorunların çık
maması için birlikte gayret göstereceğiz. Yoksa, burada, bir başkasının eksiğini görmek, çıkacak 
bu yasaya ve sokaklarda umutla bekleyen memurlara, kamu çalışanlarına bir yarar getirmeyecek
tir, ülke yararına olmayacaktır. O bakımdan, bırakınız, kim eksik yapmışsa, o eksikliğiyle baş ba
şa kalsın. Şu anda, siz, bu yasa tasarısını kabul edeceksiniz, sınırlamayı kabul edeceksiniz, yeter
sizliğini kabul edeceksiniz, ondan sonra da başkalarını suçlayacaksınız... Bu, sizi kurtarmaz. Amaç, 
bu değildir; hepimiz hata yapabiliriz, unutabiliriz; ama, bunu, ülke yararına olacak şekle dönüştür
memiz lazım. Türkiye'de, birbirimizle tartışarak bunları geçiştiririz; ama, bu yasa tasarısının bir de 
uluslararası boyutu var; o, unutulmamalıdır. 

Ben, bu yasa tasarısının, bu kadar eksikliği bilindiği halde, neden ısrarla çıkarılmak istenildi
ğini uzun süreden beri düşünmekteyim. Bulduğum üç temel neden var: Bir tanesi -bu, doğaldır- bu 
yasa tasarısı, bir an önce, ne şekilde olursa olsun çıksın ve haziranda yapılacak Birleşmiş Milletler 

. Uluslararası Çalışma Teşkilatının toplantısında, bak, biz, demokratikleşiyoruz diye, bir belge ola
rak gösterilmek için telaş ediliyor; çünkü, bu, çok önemli bir olay. Burada, birbirimizi dinleriz, din
lemeyiz, geçiştiririz; ama, uluslararası alandaki toplantılarda, bizim gibi yanılmıyor bu işi bilenler; 
sözleşmesini de biliyor, uygulamasını da biliyor. O uluslararası toplantılarda, bağırıp çağırmadan, 
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dışpolitikamızı ilgilendiren -hani, zaman zaman kızıp da "neden bizim dediklerimizi yapmıyorlar, 
bizi istemiyorlar" dediğimiz; hatta, gelişigüzel sözler söyleyip kavga etmek zorunda olduğumuz-
diğer durumlar var ya, işte buralardan kaynaklanıyor. ILO'da, hem sendikacılar hem işverenler, bir 
taraftan da parlamenterdir; dinler, bakar, inandırıcılığı olmayan bir şeyin üstüne gitmez, diğer ulus
lararası toplantılarda da size güvenilmeyeceğini söyler. Onun için, bu yasa tasarısında da, öylesi
ne, birbirini kırarak "yaptım, oldu" demekle olmaz. Bu, hepimizin arzu ettiği, bazı kesimlerin ısrar
la üzerinde durduğu, Avrupa Birliğine girmenin ve diğer alanlardaki sorunlarımızın çözülmemesi-
nin nedenini de, güvenilmezliğimizi de ortaya koyuyor. Onun için, buna bakmak lazım. 

İkinci bir olay: Uluslararası sözleşmeler, en alt hak düzeyini, seviyesini gösterir. Uluslararası 
sözleşmeler üzerinde "işte, bunu aldık, işimizi de yaptık" deme hakkına bile sahip değiliz; en aşa
ğı, onun gösterdiği hakların bulunması lazım, üstüne geçmemiz lazım. 

Sayın milletvekilleri, öyle üzüntü verici bir durumdayız ki, burada, Türkiye'ye, Türkiye Cum
huriyeti Devletine ait bir yasa çıkarırken, hepimiz birden, uluslararası sözleşmelere, anlaşmalara, 
çok büyük zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. Aslında, bana göre, bu Mecliste, uluslararası anlaş
malarımız, teknik yönden kısaca ele alınması gereken, gözden geçirilmesi gereken konular olmalı
dır. Biz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, bu ülkenin ihtiyaçlarına, kendi demokrasimize uygun, insan hak
larına uygun yasa çıkarmaya mecburuz. Mecbur muyuz biz burada, uluslararası sözleşmelerdeki 
87,98,15 l'i her seferinde tekrarlamaya, haklı olduğumuzu kanıtlamak için sizlere okumaya; gerek 
yoktur. İşte, burada, bu bizi sıkıntıya düşürmektedir. Uluslararası sözleşmelere dayanmak çok iyi 
bir şey değildir; ama, imzalamışız, kabul etmişiz, onaylamışız; teknik olarak bakılır. Onun için, öy
le, çok övünülecek bir olay yok ortada. 

Israrla bu yasanın neden çıkarıldığını izlemeye, araştırmaya çalıştım. Birincisi, haziranda, on
ları yanıltmak için, içeriği boşaltılmış sözleşmelere uygun olduğumuzu söylemek için, bir daha ka-
ralisteye geçmemek için bu hazırlık yapılıyor alelacele. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Selvi, lütfen toparlayın. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

Çünkü, Türkiye'deki sendikacılar, karalisteye alınmanın, ILO'da karalistede bulunmanın ıstı
rabını çok çekmişlerdir geçmişte, bundan sonra da o listeye girmek bize yakışmıyor; onun önlemi
ni almak gerektiğini düşünerek söylüyoruz. 

Neden ısrarla çıkarılıyor; ikinci olarak, Kamu-Sen Kamusen diye, burada, ben değil, bazı ko
nuşmacılar, sarı sendikacılık, güdümlü sendikacılık diye gündeme getirdiler; başta biraz düşünü
yordum; ama, şu yasayı okuyup, hâlâ bu yasa böyle çıksın diye kapılarda dolaşanları görünce, el
bet, o konuşanlara hak verdim. Bu, sendikacılık değildir, kimseye yarar getirmez; hak istemeyen 
sendikacı, sendikacı olamaz. Burada değiştirilebilir; ama, sendikacı, hakkını sonuna kadar ister. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Selvi. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - İşte, üçüncü konu da, Hükümet, bu konfederasyondan des

tek alacağını sanıyor; ummayın... 

BAŞKAN - Sayın Selvi, teşekkür ediyorum. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) - San sendikalardan, ne yapacağı belli olmayan sendikalar
dan hiç kimseye yarar gelmez, ülkeye de yarar gelmez. Bu telaşı bırakmak lazım, bu yanlıştan vaz
geçmek lazım. 
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Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Selvi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bacanlı; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BAGANLI (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının 24 üncü mad
desi üzerinde, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Sa
yın Başkanı ve Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddenin temeli, uluslararası dayanağı, ILO sözleşmesinin 3 üncü maddesidir. Örgütlerin, 
temsilcilerini serbestçe seçme hakkı ilkesi çerçevesinde hazırlanmış bir maddedir. Bu maddenin bi
rinci fıkrasında, kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın işyeri temsilcisi atamaya 
yetkisi olduğu belirtilmektedir; ancak, en çok üye kaydetmiş sendikanın, kurum bünyesinde en çok 
üye kaydetmiş sendika mı, yoksa, kurulu bulunduğu işkolunda en çok üye kaydetmiş sendika mı 
olduğu hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. 

Bu maddenin son fıkrasında ise "kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeye
cek biçimde, sendika temsilcilerine, çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri 
için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar" denilmektedir. Bu son fıkrada geçen "imkânlar ölçü
sünde kolaylıklar sağlar" ifadesi, hukuk literatürüne uygun bir ifade değildir, muğlaktır. Halbuki, 
ILO sözleşmesinin 6 ncı maddesinde, temsilcilere, çalışma saatleri içinde ya da dışında görevleri
ni çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmelerine olanak verecek kolaylıkların tanınmasının işve
rene yükümlülük olarak verildiği, açıkça belirtilmiştir. Siz, buraya "imkânlar ölçüsünde" diye, ob
jektif olmayan, sübjektif ve her türlü yoruma açık bir ifade kullanırsanız, işyeri sendika temsilcisi
nin çalışmalarını işverenin insafına bırakmış olursunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar, kanun maddesinin şekil şartları üzerinde 
durduk. Asıl önemli olan, bu kanunun ruhudur. Bu ruh ise, iş barışının sağlanması ve verimin yük
sek olmasıdır. İşyeri temsilcilerinin en temel fonksiyonu, işveren ile işçiler arasında iletişimi sağ
lamaktır. Sorunları olan bir işyerinden verim bekleyemezsiniz. Dostluk ve iş barışının sağlanması, 
iletişimin yöntemine göre, belirlenir. Bugün, dünyada gelişmiş ülkeler, işçi-işveren ilişkilerinde 
âdeta devrim yaptılar, çalışanı işin yönetimine ortak ettiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işyeri temsilcisinin diğer önemli bir görevi de, işyerinde 
yaşanan sorunları meşru platformlara taşımaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bacanlı. 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Yılbaş; buyurun. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisi şahsınız

da saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde, Demokrat Türkiye Partisi olarak, bilinçli bir şekil

de, bu kürsüyü lüzumsuz olarak kullanmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. (DSP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, iki gündür, tasarı hakkında son derece verimli ve güzel şekil
de görüşmeler devam etmekte. Meclisin, iki gün içerisinde, saat 24.00'lere kadar görev yapamaya
cağı, toplanamayacağı varsayımıyla Danışma Kurulunun teklifine olumsuz yaklaşılmıştı; ama, 
memnuniyetle görüyoruz ki, Meclisimiz, muhalefetiyle iktidarıyla, iki gündür, bir görüşme mara-
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tonu içerisinde bu görevi layıkıyla yerine getirdi ve aylarca süreceği ifade edilen bu yasa tasarısı
nın hemen hemen yarısına geldi, tasarının görüşmekte olduğumuz 24 üncü maddesiyle de hemen 
hemen yolun yarısı aşıldı. 

Bu itibarla, Grubum adına, Yüce Meclisin bütün parti gruplarına, milletvekili arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. (DTP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Gerçekten, siyasî parti grupları, çok önemli olan bu yasa tasarısı üzerinde, kendi siyasî inanç
larını en uzman milletvekilleriyle burada kamuoyuna yansıttılar; bizler de bu görüşmelerden müs
tefit olduk, yararlandık. 

Talebimiz ve beklentimiz, önümüzdeki hafta da, inşallah, bu hafta gibi çok verimli bir çalış
ma yapar; yüzümüzün akıyla, Anayasamızın öngördüğü çerçeve içerisinde, bayramdan önce bu iş
leri bitirir, bir bayram hediyesi olarak kamu çalışanlarına hediye ederiz. 

Ben, tekrar, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DTP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 19.11.1992 tarihli 29 uncu Bir

leşimde, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmeleri konusunda Grubumuz adına yaptığım konuş
mayı, bu konuda görüş ileri sürenlerin okumasını tavsiye ederim. Bundan sonra -daha önce arz et
tiğim gibi- yapılan sataşmalara cevap vermeyeceğim. Ben, sadece, bu kanunun, kamu çalışanları
na yasal ve hukuksal bir mevzi kazandırdığı inancıyla görüşlerimi ifade ediyorum. 

Bu fırsatı bana verdiğiniz için, teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP, DSP ve DTP sırala
rından al kkışl ar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Sayın Bekir Yurdagül, buyurun. 
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Çalışanları 

Sendikaları Yasa Tasarısının en önemli maddelerinden bir tanesi "işyeri sendika temsilcileri" baş
lıklı maddesi. Bu konuda kişisel düşüncelerimi açıklamak için söz aldım; hepinizi saygı ve sevgiy
le selamlıyorum. 

Sendikalarımızın en önemli organları, işyerindeki işyeri sendika temsilcileridir. Bunlar, hem 
sendikalarımızın eli, ayağı, kulağı, gözü, hem de işyerinde çalışan insanlarımızın ilk müracaat ede
cekleri, başvuruda bulunabilecekleri ve onların sorunlarına çözüm getirme gayreti içerisinde olan 
insanlar. 

Nedir bu temsilcilerin görevleri; temsilciler, çalışanların sorunlarını dinlerler ve bunların çö
zümlenmesi doğrultusunda uğraş verirler, çalışırlar. Yine, işveren ile çalışanlar arasında bir köprü 
görevi görürler temsilciler. Çalışan ile işveren arasında iletişimi kurarlar işyeri sendika temsilcile
ri. Çalışma barışını devam ettirmek için, çalışanlar üzerinde olsun, işverenler üzerinde olsun, 
önemli bir görev üstlenen kişilerdir işyeri sendika temsilcileri ve o işyerindeki çalışma barışının de
vam etmesi, çalışma barışının tesis edilmesi doğrultusunda, gerçekten, sendika yöneticilerinden, 
profesyonel yöneticilerden çok daha fazla ezilen, uğraşan, didinen ve azarlanan insanlardır işyeri 
sendika temsilcileri. 

İşyeri sendika temsilcileri, aynı zamanda, sendikanın herhangi bir etkinliğiyle ilgili, çalışanla
rı bilgilendirirler; sendikal haberlerle ilgili olarak, sendikaların çeşitli konulardaki görüşlerini, dü
şüncelerini, kararlarını işyerinde çalışanlara iletirler, duyururlar. Ayrıca, sendikaların yayın organ
larını işyerlerinde dağıtırlar. En önemlisi de, işyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde sendikayı tem
sil ederler; yani, bir çalışan, temsilciyi, sendika yöneticisi gibi görür, sendika gibi görür ve her so
rununu, her derdini ona anlatma gayreti içerisinde olur. 
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Şimdi, bu kadar önemli görevleri üstlenen, profesyonel sendika yöneticileri gibi, diğer sendi

ka yöneticileri gibi ve onlardan daha önemli görevler üstlenen işyeri sendika temsilcilerinin atan
ması veya seçilmesi için birtakım sınırlamalar getirilmiş 24 üncü maddemizde ve "en az 30 çalışa
nın olduğu yerde sendika temsilcisi olur" deniliyor. Düşünün, bir okulda 15 öğretmen var, sendika 
üyesi öğretmenler; ama, o işyerinde sendika temsilcisi olmadığı için, sendika ile o işyerinde çalı
şanların hiçbir bağı, hiçbir iletişimi yoktur; çünkü, o iletişimi kuracak sendika temsilcisine izin ve
rilmemiştir o işyerinde. Yine, i İçel eri m izdeki tapu dairelerinde, nüfus müdürlüklerinde veya küçük 
ilçe ve belde belediyelerimizdeki nüfus dairelerinde; yani, ilçe birimlerinde oluşan veya il merkez
lerinde 30'un altında memurun çalıştığı işyerlerinde temsilci yok, bu yasal düzenlemeye göre. 

Şimdi, siz, sendikanın en alt birimi olan temsilcinin olmadığı bir işyerinde sendikal örgütlülü
ğü nasıl devam ettirebileceksiniz; sendika ile çalışan arasındaki iletişimi nasıl kuracaksınız veya o 
işyerinde çalışan ile işveren vekili, amiri konumundaki kişinin sorunlarının çözülmesi doğrultusun
da, kilometrelerce öteden şube başkanını getirip mi oradaki sorununu çözeceksiniz; böyle bir şey 
mümkün değil, pratikte de böyle bir şey mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, lütfen toparlayalım. 
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Nasıl, işçi sendikalarında, 5 kişinin, 15 kişinin veya 20 ki

şinin çalıştığı bir gemide bir sendika temsilcisi var ve sorunların çözümü için o yardımcı oluyorsa, 
aynı, işçi sendikalarında olduğu gibi, çalışan sınırlaması getirmeden, ister 3 çalışan olsun, ister 13, 
ister 23, orada, mutlaka ve mutlaka bir sendika temsilcisi olması zorunluluğu vardır. Aksi takdir
de, sendikal örgütlülüğün, o işyerinde çalışan kamu çalışanına hiçbir getirişi olmaz; iletişimi ko
pan, iletişimi olmayan bir sendika ile üye arasında, o sendikanın işlevi tartışılır hale gelir, bir gü
ven bunalımı doğar ve oradaki çalışanın sendikaya üye olmasını gerektiren hiçbir bağ olmaz. O an
lamda, bu düzenlemenin yeniden yapılması ve çalışan sınırlaması getirmeden sendika temsilcisi se
çilmesine imkân sağlayacak düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bu konuda önergemiz var; önerge 
işleme konulduğu zaman, bu konuyu yeniden sizlere anlatacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde iki önerge vardır. Çalışma süremiz de dolmak üzere. 

Maddenin oylama işleminin bitimine kadar sürenin uzatılması için Genel Kurulun iradesini almak 
zorundayım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bu iradenin, karar yetersayısı aranarak belli edilmesi yönünde de bir talep var. 
Çalışma süremizin, maddenin oylama işleminin bitimine kadar uzatılması konusunu oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 

Alınan karar gereğince, rejim tartışmaları konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüş-
melerini yapmak ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 31 Mart 1998 Salı günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 24.00 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Balıkesir Hava Meydanının ne zaman hizmete açı

lacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/4437) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını diliyorum. 
Saygılarımla. 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

1. T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 9 uncu Ana Jet Üs K.lığı ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan 12.10.1987 tarihli Balıkesir 
Meydan Özel Protokolüne göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 
Balıkesir Meydanı'nın Kuzeydoğusunda inşa edilen tesis ve apronun son durumu nedir, bunun için 
gerekli ödenek ayrılmış mıdır, inşaat işleri ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Balıkesir Meydanı'nın tarifeli sefelere açılabilmesi, Balıkesir'deki 9 uncu Ana Jet Üs K.lı
ğı ile DHMİ Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasıyla mümkündür. Genelkurmay Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığının 28.11.1997 gün ve 0050 2989-
97/PL.PROG. (Ani. Siz.) sayılı yazısında sözü edilen protokol yapılmış mıdır, yapılmadıysa ne 
beklenmektedir? 

3. Ayrıca 9 uncu Hava Üssünden yararlanabilmek için, DHMİ Genel Müdürlüğünün Balıkesir 
Meydanında gerekli bakım-onarım masraflarının karşılanmasına ilişkin protokolün de yenilenme
si gerekmektedir. Bu gerek niçin yerine getirilmemiştir, ne zaman yerine getirilecektir? 

4. Balıkesirlilerin yıllardan beri sabırsızlıkla beklediği Balıkesir Hava Meydanı ne zaman hiz
mete girecektir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanılğı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 25.3.1998 
Sayı: B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/-485-5394 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
İlgi : a) TBMM'nin 2.3.1998 gün ve A.01,.GNS.0.10.00.02-7/4437-11196/28144 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 9.3.1998 gün ve B.02.0.KKG/106-715-10/1127 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza yönelettiği 7/4437-11196 

sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı v 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı'nın 7/4437-11196 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve 
Cevabı 

Sorular: 
1. T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 9 uncu Ana Jet Üs K.lığı ile Dev

let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan 12.10.1987 tarihli Balıkesir Meydan 
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Özel Protokolüne göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir 
Meydanı'nın Kuzeydoğusunda inşa edilen tesis ve apronun son durumu nedir, bunun için gerekli 
ödenek ayrılmış mıdır,'inşaat işleri ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Balıkesir Meydanı'nın tarifeli seferlere açılabilmesi, Balıkesir'deki 9 uncu Ana Jet. K.lığı 
ile DHMİ Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasıyla mümkündür. Genelkurmay Hava Kuv
vetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığnın 28.11.1997 gün ve 0050 2989-97/PL.PROG. 
(Ani.Siz.) sayılı yazısında sözü edilen protokol yapılmış mıdır, yapılmadıysa ne beklenmektedir? 

3. Ayrıca 9 uncu Hava Üssünden yararlanabilmek için, DHMİ Genel Müdürlüğünün Balıkesir 
Meydanında gerekli bakırh-onarım masraflarının karşılanmasına ilişkin protokolün de yenilenme
si gerekmektedir. Bu gerek niçin yerine getirilmemiştir, ne zaman yerine getirilecektir? 

4. Balıkesirlilerin yıllardan beri sabırsızlıkla beklediği Balıkesir Hava Meydanı ne zaman hiz
mete girecektir? 

Cevaplar: 
1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile DHMİ Genel Müdürlüğü arasında 12.10.1987 tarihinde 

yapılan Balıkesir Meydan Özel Protokolü; Sivil Havacılık İşletmelerine ait uçakların mevcut şart
larla Balıkesir Askerî Havaalanından istifade ettirilmesine dair esasları kapsamaktadır. Yapımı de
vam eden sivil tesisler Balıkesir Valiliği tarafından.Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 
kontrolünde inşa ettirilmekte olup, 1998 yılında tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Adı geçen proje 1998 Yılı Yatırım Programı Ulaştırma Havayolu Sektöründeki "Stol Hava
alanları İnşaatı" kapsamında olup 1998 yılı için 122 Milyar TL ek ödene talebinde bulunulmuştur. 

2. Balıkesir Meydanının tarifeli seferlere açılabilmesi; ancak sivil tesisler inşaatının tamam
lanmasından sonra kullanım özelliklerine göre bir protokol düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. İn
şaat tamamlanmadan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tarifeli seferlere müsaade edilmemektedir. 

3. Askerî Meydanlardan Sivil Havacılık İşletmeleri'nin istifade etmesinin karşılığında, 
16.2.1980 tarihinde imzalanan "Bakım-Onarım Masraflarının Karşılanmasına İlişkin ProtokoP'e 
göre, DHMİ Genel Müdürlüğünce her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılım payı ödenmek
tedir. Katılım payı ise DİE'nin tespit ettiği fiyat endekslerine göre her yıl arttırılmakta olup, 1998 
yılı içinde katılım payı olarak 55 850 000 000 TL. ödenmesi planlanmıştır. DHMİ Genel Müdür
lüğünce ödenen katılım paylarının meydan bazındaki dağılımı Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 
yapılmaktadır. 

4. Devam eden inşaatların 1998 yılında tamamlanmasından sonra Balıkesir Meydanı hizmete 
verilebilecektir. 

2. — İstanbul Milletvekili Osman Yuma/çoğulları 'nın, başka ülke vatandaşlığına geçenlerin 
boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/4534) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından delaletinizle sözlü olarak cevaplandırılması ko

nusunda gereğini arz eder, saygılar sunarım. 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul , 

1. Avrupada yaşayan vatandaşlarımızdan yaşadığı ülke vatandaşlığına geçenler, o ülke mah
kemelerinden aldıkları, boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu, bundan dolayı vatandaş
larımızın mağdur oldukları şahsıma iletildiği gibi basına da yansımıştır. 
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Bakanlığınızda bu konunun çözümü için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır, bir çalışma yok ise 

bu konunun çözümü için neler yapacaksınız? 
2. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarından yararlanması ve Al

manya'nın bir seçim bölgesi olup olmayacağı konusunda tarafınızdan yürütülen bir çalışma vaı;mı-
dır, varsa hangi aşamadadır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 23.3.1998 

Bakan: 513 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• İlgi: a) 18.11.1997 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-6/718-9140/023874 sayılı yazınız. 

b) 10.3.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4534-9140/023874 sayılı yazınız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, İstanbul Milletvekili Osaman Yumakoğulları tarafından bakan
lığıma yöneltilen ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ilgi (b) yazınız ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından 
7/4534 esas numarasıyla yazılı soruya çevrildiği bildirilen soru önergesine verilen cevap örneği iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın Osman Yumakoğulları 
İstanbul Milletvekili TBMM 

Bakanlığıma yöneltilen ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen ancak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından 
7/4534 esas numarasıyla yazılı soruya çevrilen soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bilindiği üzere, yargı yetkisi, devletlerin egemenliklerinin sonuçlarından birisidir. Bu se
beple yabancı devlet mahkemesince verilen kararlar diğer ülkelerde doğrudan doğruya bir etki do-
ğurmamakta kesin hüküm ve icra etkisine sahip bulunmamaktadır. Egemen devletler, ülkeleri dı
şında verilen mahkeme kararlarını tanıma ve tenfizini zorlayan bir kural olmamakla birlikte her 
devlet bu konuyu iç hukuk alanında yeralan kurallarla düzenleme yoluna gitmiştir. Yabancı mah
keme kararlarının, verildiği devlet ülkesi dışında bazı sonuçlar doğurması tanıma ve tenfiz yoluy
la sağlanmaktadır. Bütün hukuk sistemlerinde ve Türk hukukunda yabancı devlet mahkemesince 
verilen kararların tanınması ve tenfizi özel bir usule tabi olarak verilen bir yargı hükmü veya yar-
y kararıyla tespit edilmektedir. 

Türk hukukunda yabancı devlet mahkemelerince verilen kararların tanınması ve tenfizi 22 Ka
sım 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkın
da Kanun ile düzenlenmiştir. 

1. Tenfiz 
Bu Kanunun 34 üncü maddesine göre, "yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin ola

rak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabil
mesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Madde hükmüne göre 
yabancı mahkeme kararları doğrudan hukukî sonuç doğurmamakta, kararların tenfiz şartlarını ^ışı
dığının bir Türk mahkemesince tespiti gerekmektedir. 
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Kanunun 38 inci maddesine göre ilamların tenfiz edilebilmesi için, 

a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir an
laşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun 
hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması, 

b) İlamın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, 
c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, 

d) O yer kanunları uyarınca kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye 
usulüne uygun bir şekilde çağırılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara 
aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak 
tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması, 

e) Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince yet
kili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönden itiraz et
memiş olması, 

şartları aranmaktadır. 
Bu şartların mevcudiyeti halinde Türk mahkemesi tenfiz kararı vermektedir. Yabancı mahke

me kararının tenfizi hakkında Türk mahkemesine yapılan talep uyuşmazlığın çözümü ile ilgili ol
mayıp, kararın icrasını sağlamak amacına yöneliktir. Bu sebeple mahkeme, yabancı ilamın Türk 
hukukunun aradığı tenfiz şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmekle yükümlüdür. 

Yabancı devlet mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye'de tenfiz edilebilmesi için en 
önemli şartlardan birisi karşılıklı muameledir. (Md. 38/a) Karşılıklılık temel ilke niteliğinde olup, 
bu husus gerçekleşmediği takdirde tenfiz isteğinin karşılanması mümkün değildir. Karşılıklılıktan 
amaç, Türk mahkemelerinden verilen kararların tenfizi istenen yabancı ilamın verildiği ülkede ta
nınıp tenfiz edilmesidir. Karşılıklılık akdi olabileceği gibi kanunî veya fiili de olabilir. Eğer anlaş
ma varsa bu anlaşma hükümleri uygulanır. Anlaşma yoksa tenfiz için karşılıklı fiili uygulama ve
ya her iki devlet mevzuatında yabancı mahkeme kararlarının tanıma ya da tenfizini mümkün kılan 
bir kanun hükmünün mevcut olması karşılıklılık şartının gerçekleşmesi için zorunlu bulunmakta
dır. Kanunî veya fiili karşılıklılığın varlığının tespiti 2675 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birin
ci fıkı-ası gereğince hâkimin görevi içindedir. Çünkü hâkim Türk kanunlar ihtilafı kurallarını re'scn 
uygulamak durumundadır. 

Bu çerçevede, Türkiye bir çok devletle yabancı mahkeme kararlarının Ve bu meyanda boşan
ma kararlarının tanınmasını ve tenfizini mümkün kılan anlaşmalar akdetmiştir. 

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun tenfiz başvurusu 
usul ve şartlarını düzenleyen 35 inci maddesine göre, tenfiz kararları hakkında, görevli mahkeme 
asliye mahkemesidir. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'de ikametgâhı, yok
sa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de ikametgâhı veya sakin olduğu bir yer mevcut de
ğilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir. 

Kanunun 40 inci maddesine göre, mahkeme, yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tama
men tenfizine veya talebin reddine karar verebilir. 

Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararlar genel hükümlere göre temyiz 
edilebilir. Temyiz yerine getirmeyi durdurur. 

Kanunun 41 inci maddesi, tenfizine karar verilen yabancı mahkeme ilamlarının Türk mahke
melerinden verilen ilamlar gibi icra olunacağını kabul etmiştir. 
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2. Tanıma 
Kanun, tenfizden ayrı olarak 42 nci maddesinde tanımaya da yer vermiş bulunmaktadır. Mad

de hükmünde, "Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilme
si yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 38 inci mad
denin (a) ve (d) bentleri uygulanmaz" denilmektedir. Bu madde hükmü uyarınca, yabancı mahke
me kararı ile boşanmış olan bir kişinin boşanma olayını nüfus siciline kaydettirebilmek için yetki
li asliye hukuk mahkemesinden tanıma kararı verilmesini istemesi mümkündür. Nitekim maddenin 
son fıkrasında yabancı mahkeme ilamına dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasının 
sözkonusu yabancı ilamın tanınmasına bağlı olarak hükme bağlanmıştır. 

Tanıma sözkonusu olduğunda, 38 inci maddenin karşılıklılık şartını öngören (a) bendi ile (d) 
bendi hükmü uygulanmamaktadır. Böyle bir talep olduğunda mahkemece anılan maddenin (a) ve 
(d) bendi dışındaki tenfiz şartlarının mevcut olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Bu itibarla, soru önergesine konu edildiği biçimde Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler hak
kında yabancı devlet mahkemelerince verilen boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olabilmesi 
ve dolayısıyla uygulanabilmesi için 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanunun yukarıda zikredilen hükümleri uyarınca yetkili asliye hukuk mahkemelerinden ten
fiz veya tanıma kararı alınması gerekmektedir. 

Bu konuda verilmiş olan kararlar aleyhine de yargı yoluna başvurulması mümkün bulunmaktadır. 
II. Yurt dışında bulunan vatandaşların hangi esasa göre oy kullanacakları hususunda Bakanlı

ğımda, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve 
Bakanlığım temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Komisyonda yapılan çalışmalar sonunda, ülke
miz ihtiyaçlarına cevap vermek üzere muhtelif seçenekli Kanun Taslakları hazırlanmıştır. 

Seçim kanunlarında yapılacak düzenlemelerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partilerin aralarında uzlaşma sağlandığında, daha kolay sonuç alınabileceğinden, bu Tas
laklar Anayasada 23.7.1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere uyum sağlamak 
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan ve bu çerçevede seçim kanunları üzerinde 
çalışmalarını sürdüren partiler arası Anayasa Uyum Komisyonuna sunulmuştur. 

Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşlarının dağınık biçimde bir çok ülkede yaşadıkları hususu 
gözönünde tutularak bakanlığımda bu konudaki inceleme ve araştırma çalışmalarına devam edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
3. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kal

dırılmasıyla ilgili fezlekelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çe
tin "in yazılı cevabı (7/4558) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Sıddık Altay 

Ağrı 

Sorular: 
1. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde kaç milletvekilinin dokunulmaz

lığının kaldırılması için fezleke düzenlenmiştir? 
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2. Bu milletvekilleri kimlerdir? Seçim bölgeleri nerelerdedir? Parlamentoda hangi dönemde 

görev yapmışlardır? 
3! Bu milletvekillerine isnat edilen suçlar nelerdir? 
4. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekillerinden kaçının dokunulmazlığı kal

dırılmıştır? 
5. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri hangi mahkemelerde yargılanmıştır? Bunlardan 

kaçı ceza almış, kaçı beraat etmiştir? 
6. Ceza alan milletvekillerinin isimleri, suçları ve aldıkları cezalar nelerdir? 
7. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinden hangilerinin dokunulmazlıklarının kaldı

rılması ilgili komisyon tarafından dönem sonuna ertelenmiştir? 
8. Yargılanmaları dönem sonuna ertelenen milletvekillerinden kimler, ne tür ceza almış, kim

ler beraat etmiştir? 
TC. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 26.3.1998 
KAN. KAR. MD: 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4558-11559/28585 
Sayın M. Sıddık Altay 

Ağrı Milletvekili 
İlgi: 4.3.1998 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezlekelere ilişkin ilgi 

önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Cevap 1-2. Birinci Yasama Döneminin başlangıcı olan 26.10.1961 tarihinden 20 nci Yasama 
Döneminin 12.3.1998 tarihine kadar geçen süre içerisinde, TBMM Başkanlığına yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak gönderilen fezleke adedi ile yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması istenilen milletvekillerinin sayısı Ek-1'deki listede; yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması istenilen milletvekillerinin ad ve soyadları ile seçim çevreleri ve Parlamentoda görev 
yaptıkları dönemler ise Ek-2-10'daki listelerde gösterilmiştir. 

Cevap 3. Haklarında yasama dokunulmazlığı dosyası bulunan 20 nci Dönem milletvekillerine 
isnat edilen suçlar Ek-1 l'deki listede gösterilmiştir. Geçen dönemlere ait yasama dokunulmazlığı 
dosyaları, gereği için Başbakanlığa iade edilmiş olduğundan bu dosyaların suç nevileri belirlene
memiştir. 

Cevap 4-8. 8.2.1928-12.3.1998 tarihleri arasında yasama dokunulmazlıkları kaldırılan millet
vekilleri Ek-12'ieki listede gösterilmiştir. 

Ek 2-10 sayılı listelerde yer alıp da Ek-12 sayılı listede yçr almayan milletvekilleri hakkında; 
ya kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar^verilmiş ya da sözko-
nusu dosyalar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeden, ilgililerin milletvekilliği sıfatları 
sona erdiği için Başbakanlığa iade edilmiştir. 

Dokunulmazlıkları kaldırılan, dönem sonuna ertelenen veya üyelik sıfatları sona erdiği için 
dosyaları Başbakanlığa iade edilen milletvekillerinin yargılandıkları mahkemeler ve yargılanma 
sonuçları hakkında Başbakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

- 1 2 0 -



T.B.M.M. B:72 26.3.1998 0 : 4 

Yasama Dokunulmazlıklarının 

TBMM'ye Sunulan Yasama Kaldırılması İstenilen 

Dönem Dokunulmazlığı Dosyası Âdedi Milletvekillerinin Sayısı 

1 
2 
3 
4 
5 
17 
18 
19 
20 

290 
400 
277 
252 
348 
125 
452 
420 
239 

127 
129 
128 
126 
177 
81 
136 
152 
95 

TOPLAM 2713 1151 

- 121 -
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DÖNEM 1 (1961-1965) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI £sO%HA<^ 
BULUNANMİLLETVEKİLLERİMlV LlVt£S»t ' 

Adı ve Sovadı 

Ali BOZDOĞANOĞLU 

Kasım GÜLEK 

CavitORAL 

Ahmet TOPALOĞLU 

Mehmet ÖZBAY 

Nevzat ŞENER 

Burhan APAYDIN 

Osman BÖLÜKBAŞI 

İsmail GENCE 

Mehdi MIHÇIOĞLU 

Zühtü PEHLİVANLI 

Ferhat Nuri YILDIRIM 

İhsan ATAÖV 

Hasan Fehmi BOZTEPE 

Nihat ATA 

Reşat ÖZARDA 

İsmet SEZGİN 

Mehmet YAVAŞ 

Cihatl BİLGEHAN 

Gökhan EVLİYAOĞLU 

Cevat KANPULAT 

Sadi BÎNAY 

M. Sıddık AYDAR 

Halit Rıza ÜNAL 

Turgut ÇULHA 

Kemal DEMİR 

Fuat ÜMİT 

Fethi ÇELİKBAŞ 

Hikmet AKALIN 

Secim Çevresi 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adıyaman 

Amasya 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Artvin 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 

Bingöl 

Bingöl 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Burdur 

Bursa 

- 1 2 2 -

DOSVA'NO 

3/418-591-668-1014-1015 

•3/199 

3/190-210-285 

3/158-209-335-336 

3/27 

3/361-719 

3/147-463 

3/12 

3/177-1056 

3/348-387-388 

3/679 

3/125-705 

3/178-300-400-464-952-999 

3/1087-1094-İl 05 

3/126-544 

3/342-393-413 

3/609 

3/39 

3/953 

3/127-180-321-421-527-559 

934-1029 

3/918 

3/179-680 

3/1030-1055-1060 

3/191-637-1124 

3/61-181-212-322 

3/868 

3/954 

3/14 

3/211 



T.B.M.M. B : 72 

S.No 

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49.-

50.-

51.-

52.-

53,-

54.-

55.-

56.-

57.-

58.-

59.-

60.-

61.-

Adı ve Sovadı 

Ekrem PAKSÖY 

Cevdet PERİN 

Mustafa TAYYAR 

Ziya UĞUR 

İsmail YILMAZ 

Baha Cemal ZAĞRA 

Rafet SEZGİN 

Muzaffer DÜNDAR 

Abdurrahman GÜLER 

Hilmi İNCESULU 

İhsan TOMBUŞ 

Mehmet ÇOBANOĞLU 

İsmail ERTAN 

İlhami ERTEM 

Zeynel GÜNDOĞDU 

Ertuğrul AKÇA 

Turhan BİLGE 

Giyasettin KARACA 

Tahsin TELLİ 

Ali İhsan GÖĞÜS 

Mithat SAN 

Süleyman ÜNLÜ 

Ethem KILIÇOĞLU 

Naim TİRALİ 

Halis BAYRAMOĞLU 

Sabahattin SAVACI 

Saki ZORLU 

İhsan ÖNAL 

Sadettin BİLGİÇ 

İbrahim ABAK 

Ziya ALTINOĞLU 

Nurettin BULAK 

26.3 .1998 

Secim Çevresi 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Çanakkale 

Çorum 

Çorum 

Çorum 

Çorum 

Denizli 

Denizli 

Edirne 

Erzincan 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Giresun 

Giresun 

Gümüşhane 

Gümüşhane 

Hatay 

İçel 

İsparta 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

0 : 4 

Dosva No 

3/573 

3/269 

3/419 

3/262 

3/228 

3/263 

3/302 

3/368 

3/1050 

3/668 

3/45-229 

3/343 

3/436 

3/328-344 

3/192 

3/783-1076 

3/148-193-233-464-890 

3/213 

2/250 

3/62 

3/362 

3/1002 

3/389-547-73 5-866-891-1020-

1031-1045-1047-1131 

3/159-442/862 

3/465-755-1033 

3/63 

3/149-160-253-508-928 

3/150 

3/826-1034-1035-1042 

3/269 

3/242-269 

3/269 

- 1 2 3 -
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S.No 

62.-

63.-

64.-

65.-

66.-

67.-

68.-

69.-

70.-

71.-

72.-

73.-

74.-

75.-

76.-

77.-

78.-

79.-

80.-

81.-

82.-

83.-

84.-

85.-

86.-

87.-

88.-

89.-

90.-

91.-

AdıveSovadı 

Tahsin DEMİRAY 

Fehrettin Kerim GÖKAY 

Muhittin GÜVEN 

Oğuz ORAN 

Sahabettin ORHON 

NaciÖKTEM 

Abdurrahman YAZGAN 

Malik YOLAÇ 

Mehmet Ali AYTAŞ 

ArifERTUNGA 

Ragıp GÜMÜŞPALA 

Saim KAYGAN 

ŞinasiOSMA 

Kadri ÖZEK 

Latif AKÜZÜM 

Kemal KAYA 

Fethi DOĞANÇAY 

Sabri KESKİN 

Osman Zeki OKTAY 

Ali ÖZDİKMENLÎ 

Abdülhalim ARAŞ 

Turhan FEYZtOĞLU 

Vedat Ali ÖZKAN 

Ahmet BİLGİN 

Nihat ERİM 

Süreyya SOFUOĞLU 

İrfan BARAN 

Ahmet GÜRKAN 

İhsan KABADAYI 

Faruk SÜKAN 

26 . 3 .1998 

Secim Çevresi 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Kars 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

. 0 : 4 

Dosva No 

3/58 

3/236-259-268-286-292-329-

330-345-390-520-521-529-757-

610 

3/287 

3/151 

3/161 

3/287-269 

3/222-269 

3/40-41-49-200-500-998-1003-

11005-1137 

3/42-50-152-189-214-645 

3/237-369 

3/153-162 

3/51 

3/464-839-1074 

3/929 

3/201-254 

3/217 

3/218-435-667 

3/455 

3/422-455 

3/346 

3/52-263-596-1061 

3/741 

3/919-1016 

3/13-46 

3/785 

3/28-79-955 

3/154 

3/347-956 

3/64 

3/579 

- 124 -
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S.No 

92.-

93.-

94.-

95.-

96.-

97.-

98.-
.99-

100.-

101.-

102.-

103.-

104.-

105.-

106.-

107.-

108.-

109-

110.-

111.-

112.-

113.-

114.-

115.-

116.-

117.-

118.-. 

119.-

120!-

121.-

AdıveSovadı 
Vefa TANIR 

Cahit YILMAZ 

Sait Sına YÜCESOY 

Mehmet KESEN 

Sezai SARPAŞAR 

SadrettinTOSBÎ 

Halit Ziya ÖZKAN 

Neriman AĞAOĞLU 

Süleyman ÇAĞLAR 

Hurrem KUBAT 

Esat Kemal AYBAR 

Ali Baran NUMAROĞLU 

Mehmet ALTINSOY 

Refet AKSOY 

Ata BODUR 

Ata TOPALOĞLU 

Arif Hikmet GÜNER 

Nuri BAY AR 

HamiTEZKAN 

Kâmran EVLİYAOĞLU 

Hüseyin ÖZALP 

Osman ŞAHİNOĞLU 

Hayrettin ÖZGEN 

Mustafa KAPTAN 

Reşat TURHAN 

Reşit ÖNDER 

Ekrem DİKMEN 

NazmiÖKTEN 

Kadri ERDOĞAN 

Bekir Sami KARAHANLI 

26. 3.1998 

Secim Çevresi 

Konya 

Konya 

Konya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

•Mardin 

Nevşehir 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Rize 

Sakarya 

Sakarya 

• Samsun 

Samsun 

Samsun 

Siirt 

Sinop 

Sivas 

Tokat 

Trabzon 

Trabzon 

Urfa 

Urfa 

0 : 4 

Dosva No 

3/288 

3/128-281-490 

3/899 

3/202-219-771 

3/289 

3/220-260-448-926 

3/742 

3/570 

3/194-837 

3/348 

3/883 

3/47-65 , 

3/282 

3/59-255 

3/290-291-349 

3/449 

3/269 

3/236-270-391-392-466-638-

645-1072 

3/53-54-55-127-180-195-313-
319 

3/501-509 

3/196 

3/256-415 

3/155-324 

3/48-303-464 

3/401 

3/1112 

3/930-957-1036 

3/269 

3/221-315-418-479-491-736-

756-822-900-920-935-1008 
J / J J İ 

- 1 2 5 -



T.B.M.M. B : 72 26. 3 .1998 O : 4 

S.No Adı ve Soyadı Secim Çevresi Dosya No 

122.- Sabri KILIÇ Urfa 3/402-958 

123.- Muslin GÖRENTAŞ Van 3/264-1037-1038-1039-1044-

1075 

124.- Şükrü KÖSEREISOĞLU Van 3/350-639 

125.- Turgut NtZAMOĞLU Yozgat 3/15 

126.- Nuri BEŞER Zonguldak 3/236 

127.- Fevzi FIRAT Zonguldak 3/351 

- 1 2 6 -
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DÖNEM 2 (1965-1969) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI öOViAU 
BULUNAN MİLLETVEKİLLERİAnV l(ST6M 

Adı ve Sovadı 

Ali BOZDOĞANOĞLU 

Turan DİLLİGÎL 

Ali KARCI 

Mustafa AKALIN 

Şevki GÜLER 

Abdülbari AKDOĞAN 

Hüseyin BALAN 

Osman BÖLÜKBAŞI 

Ali Rıza ÇETÎNER 

Musa Kazım COŞKUN 

Ahmet DALLI 

Rıza KUAS 

Mustafa Kemal YILMAZ 

İhsan ATAÖV 

Hasan Fehmi BOZTEPE 

Osman Zeki YÜKSEL 

Sinan BOSNA 

Mustafa Şükrü KOÇ 

Reşat ÖZARDA 

Cihan BİLGEHAN 

Secim Çevresi 

Adana 

Adana 

Adana 

Afyon Karahisar 

Afyon Karahisar 

Ağrı 

Ankara * 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Dosva No 

3/61-62 

3/183-215-216-268-294-303-

306-315-332-339-340-341-480-

546-547-548-586-595-596-611-

615-636-676-684-741-742-743-

744-745-746-747-762-764-767-

775-782-783-789-794-805-806-

807-827-830-873-874-878-879-

901-902-948-985-1004-1010-

1011-1031-1053-1096-1097-

1118-1119-1157-1164-1165 

3/293-874 

3/986 

3/59-93-103-121-219-311 

3/269 

3/763 

3/89 

3/362 

3/839 

3/104 

3/171-525-685-785-917-963-

1041-1062-1141 

3/36 

3/53-56-57-92-166-686-1098 

3/85-86-87-184 

3/289-338-403-452-580-943-949 

3/423 

3/1122 

3/101-217-664 

3/54 

- 1 2 7 -
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S,No 
21.-
22-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28-
29.-
30.-
31.-' 
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-

43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-

Adı ve Sovadı 
Mevlüt YILMAZ 
Mehmet Zeki YÜCETÜRK 
Cemal YAVUZ 
Şükrü Nihat BAYRAMOĞLU 

Kemal DEMİR 
Hami TEZKAN 
Faik KIRB ASLI 
Cemal KÜLAHLI 

BarlasKÜNTAY 
Cihad BABAN 
Muammer BAYKAN 
Abdurrahman GÜLER 
Arslan TOPÇUBAŞI 

Ahmet UYSAL 
NejdetYÜCER 
Fuat AVCI 
Mehmet Salih BAYDİL 
Muzaffer KARAN 
Zafer Nihat ÖZEL 
Metin CİZRELt 

Recai tSKENDEROĞLU 
Tarık Ziya EKİNCİ 
Samet GÜLDOĞAN 
Turhan BİLGİN 
Ahmet MUSTAFAOĞLU 
Cevat ÖNDER 
İsmail Hakkı YILDIRIM 

Şevket AZBUZOĞLU 
Hayri BAŞAR 
Ertuğrul Gazi SAKARYA 
Ali İhsan GÖĞÜS 
Süleyman ÜNLÜ 

Hüseyin YILMAZ 

Secim Çevresi 
Balıkesir 
Balıkesir 

Bingöl 
Bolu 

Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Dosva r> 
3/880 
3/961 
3/449 
3/283 
3/43 
3/64-91 

3/1012 
3/276-424 
3/361-535 
3/323-329-330-448 

3/774 
3 / 7 9 -• • 

3/910 
3/118-̂ 425 
3/367 
3/37-196-987 
3/1113 
3/302-363-756 

3/1021 
3/177-897 
3/94 
3/916 

3/1030 
3/45 
3/312 
3/178-186-470-471 
3/382-429-617 
3/185-421 

3/432-911 
3/96 
3/709 

3/41-58-95-113 
3/433 

- 1 2 8 -
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Adı ve Sovadı 

İbrahim Etem KILIÇOGLU 
AliKÖYMEN 

Sabahattin SAVACI 

Ali KARAHAN 
Yahya KANBOLAT 

Şemsettin MURSALOGLU 

Hüsnü ÖZKAN 

Tahsin ARGUN 

Burhan BOZDOĞAN 

Celal KILIÇ 
C. Sadık KUTLAY 

Çetin ALT AN 

SadunEREN 
Mehmet Ali AYBAR 

Sadettin BİLGİÇ 

Tekin ERER 

Orhan ERKANLI 
Abdıtrrahman Şeref LAÇ 

Orhan Seyfi ORHON 

Osman ÖZER 

Aydın YALÇIN 

Mehmet YARDIMCI 
Mehmet Ali AYTAŞ 

2 6 . 3 . 

Secim Çevresi 

Giresun 
Giresun -

Gümüşhane 

Hakkari 

Hatay 

Hatay 

Hatay 

İsparta 

İçel 

İçel 

İçel 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

1998 0 : 4 

Dosva No 
3/42-46-65-66-76-77-78-88-502 

3/67 

3/217 ' ' • . 
3/100-313-364-693-757-840-912 

3/220 

,3/988 

3/748 

3/1032 

3/97-1120 

3/391 

3/913 

3/188-221-252-253-254-262-

270-275-314-370-395-404-405-

426-427-449-450-451-475-482-

483-5 İ 5-542-549-568-593-601-

602-603-604-605-753-754-755-

769-776-808-809-818-849-855-

856-875-876-881-914-915-944-

950-962-1081-1090 
3/917-963-1141 

3/324-752-916 

3/68-69-74 

3/39-117-119-123-189-193-277-
288-295-331-368-428-675-784-
882-918-945-989-1029-1123 

3/396 

3/452 

3/4S1-513-514-665-671-706-

749-750-751-959 
3/369 

. 3/187 

3/38 

3/172 

- 129 -
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S.No . Adı ve Sovadı _ Secim Çevresi Dosya No 
77.-

78.-

79.-

80.-

81.-
82.-
83.-

84.-

85.-

86.-

87.-
88.-

89.-

90.-

91.-
92-

93.-

94.-
95.-
96.-

97.-
98.-

99.-

100.-

101.-
102.-

103.-
104.-
105 -

106.-

107.-

108.-

Osman Zeki EFEOĞLU 

Hüsamettin GUMÜŞPALA 

SettarîKSEL 

NihadKÜRŞAD 

ŞinasiOSMA 

Lebit YURDOĞLU 
Cengiz EKtNCt 

Celal Nuri KOÇ 
Adil KURTEL 

Adil AYDIN 

Ahmet Şevket BOHÇA 
Mehmet ATEŞOĞLU 

Fehmi CUMALIOĞLU 

Vedat Ali ÖZKAN 
Mehmet YÜCELER 

Memduh ERDEMİN 

Süreyya SOFUOĞLU 
Selçuk AYTAN 
Bahri DAĞDAŞ 

İhsan KABADAYI 
Fatih ÖZFAKİH 

Sait Sına YÜCESOY 

Ahmet Can BİLGİN 

Hamid FENDOĞLU 

Ertuğrul AKÇA 

Süleyman ÇAĞLAR 
Muammer DİRİK 

Mithat DÜLGE 

Hacı Ahmet ÖZSOY 

Esat Kemal AYBAR 

Rıfat BAYKAL 

Kamil ÖZSARIYILDIZ 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 
İzmir 

Kars 
Kars 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 
Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 
Kayseri 

Kırşehir 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 
Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 
Maraş 

Mardin 

Mardin 

Muş 

3/124-274-356-357-365-406-
453-476-531-539-550 

3/919 

3/106-589-761 

' 3/40 

3/82-1148 
3/709 

3/255 

3/391 

3/125 

3/590-1055 
3/342-597-920 

3/190-278-472-921 

3/1013 
3/49-63-90-99 

3/707-990 
3/532 

3/55 

3/579 
3/1113 

3/İ79 

3/98 

3/47. 

3/102 

3/454-790-960-1160 

3/84-90 

3/296 

3/222-371-455-484 

3/105-257 

3/863 

. 3/44 

3/877 

3/922-951 

- 130 -
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S.No Adı ve Sovadı 
109 

110 

111 

112 

113. 
114 

115 

116 

117 

118 
119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 
126 

127 

128 

129 

- Salahattin Hakkı Esatoğlu 

- Sadi PEHLtVANOĞLU 

- Nuri BAY AR 

- Kadri EROĞAN 

.- Hayrettin UYSAL 

- Kâmran EVLÎYAOĞLU 

- Şevki YÜCEL 

- Abdülhalim ARAŞ 

- Mustafa KAPTAN 

- Niyazi ÖZGÜÇ 

- Nihat DOĞAN 

- Bedrettin KARAERKEK 

- Ahmet CEBİ 

- Ekrem DİKMEN 

- Osman TURAN 

- Halil BALKIS 

- Hüsamettin KORAN 
- İsmail Hakkı AKDOĞAN 

- Celal SUNGUR 

- Bülent ECEVİT 

- Cahit KARAKAŞ 

2 6 . 3 . 

Secim Cevres 
Nevşehir 

Ordu 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 
Samsun 

Samsun 
4 Siirt 

Sinop 

Sinop 
Sivas 

Tokat 

Trabzon 
Trabzon 

Trabzon 

Urfa 

Urfa 
Yozgat 

Yozgat 
Zonguldak 

Zonguldak 

1998 0 : 4 

Dosva No 
3/192-197-485-709-819-1056 
3/240 

3/81 

3/48-50-52-60-71-72-73-75-83-
223 

3/486-756-781 

3/107-393-487-793 

3/991 

3/80-191-679 

3/290-666-1015 

3/126 

3/256 

3/585 

3/516-700 

3/51-56-70 

' 3/820-821-834 

3/923 
3/1014 

3/1075 

3/865-992-993 
3/708 

3/273 

- 131 -
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DÖNEM 3 (1969-1973) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI t*Q HA'iV 
. . • • » 

BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ^îtJ üVre*V 

Adı ve Sovadı 

Cevdet AKÇALI 
Fazıl GÜLEÇ 

Ali Rıza GÜLLÜOĞLU 

Emir H. POSTACI 
Turgut TOPALOĞLU 

Kâzım UYSAL 

Abdülkerim BEYAZIT > / 
Salih AYGÜN 

Hüseyin BALAN 
Orhan BİRGÎT 

Sinan Bosna 

Mustafa Kazım COŞKUN 
İbrahim CÜCEOĞLU 
Mustafa MADEN 
Osman SOĞUKPINAR 

İhsan ATAÖV 

Ömer BUYRUKÇU 
Mehmet ÇELİK 

İsmet SEZGİN 

Fikret Kayaalp Turhangil 

M. Kemal YILMAZ 
Cihan BİLGEHAN 

Mehmet Niyazi GÜRER 

Mehmet Nurettin SANDIKÇIOGLU 
Mevlüt YILMAZ 
Mehmet ERGÜL 

Mehmet Sıddık AYDAR 
Kenan Mümtaz AKIŞIK 
Zeynel Abidin İNAN 
Kemal DEMİR 

Secim Çevresi 
Adana 
Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Afyon 

Ağn 
Amasya 

Ankara 
Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 
Ankara 

Antalya 

Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 
Bilecik 

Bingöl 

Bitlis 
Bitlis 

Bolu 

Dosvn No 
3/209 

3/814-815-816 

3/1043 

3/928 

" 3/620 

3/133 

3/179,201,249,365 
3/104 

3/602 
3/863 

3/9 

3/8-313 

3/180-185-190-210-366-367-490 
3/429 
3/189-817 

3/10-11-68-588 
3/368 

3/211-735 

3/929 

3/212 

3/560 

3/736 

3/369-370-621-645-879 
3/888 

3/12 

3/219-222 

3/169-327-646 
3/320 

3/257 

3/565 

- 1 3 2 -



S.No 
31.-

32.-

33.-
34.-
35.-
36.-

37.-

38.-
39.-

40.-
41.-
42.-

43.-

44.-
45.-
46.-

47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-

53.-
54.-

55.-

56.-
57.-
58.-

59.-
60.-
61.-

62.-
63.-

Adı ve Sovadı 

Ahmet Mukadder ÇÎLOĞLU 

ErtuğrulMAT 

Abdurrahman GÜLER 

Arslan TOPÇUBAŞI 

Fuat AVCI 
Mehmet Emin DURUL 

Yusuf AZİZOĞLU 

Hasan DEĞER 
Necmettin GÖNENÇ 

Veli GÜLKAN 

Samet GÜLDOĞAN 
Rasim CİNİSLI 

Orhan OĞUZ 

Mehmet KILINÇ 
Erdem OCAK 
Mehmet Lütfi SÖYLEMEZ 

Ekrem SAATÇt 

AhmetZEYDAN 

Mehmet ASLAN 
Hüsamettin AKMUMCU 

Hilmi TÜRKMEN 
İbrahim ABAK 

Mehmet Ali AYBAR 

İlhan (Egemen) DARENDELİOĞLU 

Hüseyin DOLUN 

Tekin ERER 

RızaKUAS 

Abdurrahman Şeref LAÇ 

Osman ÖZER 

M. kazım ÖZEKE 

Akgün SİLİVRİLİ 

Muzaffer Fazlı ARINÇ 
NihadKÜRŞAD 

Secim Çevresi 

Burdur 

Bursa 
Çorum 

Çorum 

Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 
Diyarbakır 

Edirne 
Elazığ 

Erzurum 

Eskişehir 

Gaziantep 

Gaziantep 
Gaziantep 

Gümüşhane 

Hakkari 

Hatay 
İsparta 
İçel 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 
İzmir 

Dosvn No 

3/79-371 

3/372-491 
3/13-467-652 
3/14 

3/15-191 
3/317-1079 
3/80 

3/506 

3/818 

3/507 

3/16-592 
3/408 

3/1054 

3/757 

3/757 
3/757 

3/994 

3/819 

3/314-394-395 

3/476-492 
3/151-373-402-1086 
3/466 

3/17-18-177-758-997-1024 
3/374-430 

3/804 

3/19-20-21-22-23-24-155-4 

3/25-26-27-28-29-30-66-13 

3/181 

3/464 

3/584 

3/841-935 
3/306 
3/820 

- 1 3 3 -



T.B.M.M. B : 72 

S.No Adı.ve Sovadı 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 
70: 
71. 
72 
73 
74 
75 

76 

77 
78 

79 
80 
81 

82 

83 

84 

85 
86 

87 

88 
89 

90 
91 

92 

- ŞinasiOSMA 

- Fazıl ARINÇ 
- Orhan Demir SORGUÇ 

- VeyisKOÇULU 

- Osman YELTEKİN 

- Mehmet SEYDİBEYOĞLU 

- Tufan Doğan AVŞARGÎL 

- Turhan FEYZİOĞLU 
- Mehmet TÜRKMENOĞLU 

- Mehmet YÜCELER 

- Mehmet ATAGÜN 
- Hasan KORKUT 

- Mustafa Kemal GÜNEŞ 

- Bahri DAĞDAŞ 

- Necmettin ERBAKAN 

- Mustafa Kubilay ÎMER 
- Sadi KOÇAŞ 

- Baha MÜDERRÎSOĞLU 
- Faruk SÜKAN 

- Vefa TANIR 

- Mustafa ÜSTÜNDAĞ 
- İsmail Hakkı ŞENGÜLER 

- Ertuğrul AKÇA 

- ibrahim ÖZTÜRK 
- Mehmet ÖZDAL 

- Şevki ALTINDAĞ 

- Abdurrahim TÜRK 
- Kasım EMRE 

Selâhattin Hakkı Esatoğlu 

2 6 . 3 . 

Secim Çevre 
İzmir 

İzmir 
İzmir 

Kars 

Kars 

Kastamonu 
Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kırşehir 

Konya 

Konya 

Konya 
Konya 

Konya 
Konya 

Konya 

Konya 

Malatya 

Manisa 

Maraş 
Maraş 

Mardin 

Mardin 

Muş 

Nevşehir 

1998 O : 4 

;i Dosva No 
3/31 

3/306 
3/294-682 

3/285 

3/156 

3/450-1080 
3/431 

3/582 
3/835 

3/32-223-688 

3/821 
3/850-1018 

3/451 

3/33-95 

3/34-234-375-376-377-378-433-

446-447-448-458-470-493-404-

501-515-5I6-518-532-533-545-

566-573-583-599-600-605-612-

622-664-705-708 

3/157 

3/36 
3/213-558 
3/972 

3/35 

3/1029 

3/452 

3/42 

3/379 

3/410 
3/589 

3/214-262-263-409 

3/822 

3/37-170 

134 



T.B.M.M. B:72 

S.No 

93.-

94.-
95.-
96.-
97.-
98.-

99.-
100.-

101.-
102.-

103.-

104.-

105-

106.-

107.-
108.-

109-
110.-

111.-

112.-
113.-
114.-

116.-
117.-

118.-

119.-
120.-

121.-

122.-

123.-

Adı ve Sovadı 

Esat KIRATLIOĞLU 

Hüseyin Avni KAVURMACIOĞLU 

M. Nuri KODAMANOĞLU 
Mevlüt OCAKÇIOĞLU 

Haydar ÖZALP 
Hasan Basri ALBAYRAK 

Nuri BAY AR 

Yaşar BÎR 

Barbaros Turgut BOZTEPE 
Mustafa Vedat ÖNSAL 

Hayrettin UYSAL* 

Yaşar AKAL 

Mustafa BOYAR 

Kâmran EVLİYAOĞLU 
Nafiz Yavuz KURT 

ZekiÇELİKER 
Mustafa KAPTAN 

Vahit BOZATLI 

Hüseyin ÇINAR 

Ekrem KANGAL 

Mustafa TİMİSİ 
Yılmaz ALPASLAN 

Nedim KARAHAN 
Hüseyin ABBAS 

İsmet Hilmi BALCI 

Selâhattin GÜVEN 
Mehmet AKSOY 

Necmettin CEVHERİ 

Bahri KARAKEÇİLİ 

M. Fahri UĞRASIZOĞLU 

26.3.1998 0 : 4 

Secim Çev 

Nevşehir 

Niğde 

Niğde 

Niğde 
Niğde 

Rize 

Sakarya 

Sakarya 
Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsun 
Siirt 
Sinop 

Sivas 

Sivas 

Sivas 
Sivas 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokat 

Tokat 
Trabzon 

Urfa 

Urfa 

Urfa 

Uşak 

resi Dosva No 
3/692 

3/228 

3/890 

3/805 
3/380 

3/381 

3/929 

3/81-759 

3/647 

3/456 

3/171-172-704 
3/459-1081 

3/836 

3/173-178-561-741 

3/742 
3/382 

3/38-891 

3/855 

3/383 

. 3/192 
3/1056 

3/82-202-307-308-309-3 10-3S5 
386-387-405-453-457-606-704-
882-887 

3/384-823-973 
3/158-411-475-476-494-495-

499-516-545-573-599-612-664 
3/23-824-1019 

3/825-1104 

3/295-296-76Û 

3/641 

3/889 

3/1074 

- 1 3 5 -
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S.No AdıveSovadı 
124.- İsmail Hakkı AKDOĞAN 
125- Ahmet Celal SUNGUR 
126.- Neşet TANRIDAĞ 
127- Bülent ECEVÎT 

128.- Cahit KARAKAŞ 

26 .3 1998 

Secim Çevresi 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 

0 : 4 

Dosva No 
3/39-174 
3/40-41-734 
3/174 
3/67-496-892-1076-1078 
3/449.6O8 

- 136 
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DÖNEM 4 (1973 -1977) 
HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI DöS^AŞ \ 

BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNİN L l ^ T E S l 

SIRA N O : 

1 

2 
-> 
.1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2ü 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

ADI VE SOYADI : 

Hasan CERİT 

Selahattin KILIÇ 

Alparslan TÜRKEŞ 

Kemal TABAK 

Mir Bahattin YARDIMCI 

Hüsamcddin AKMUMCU 

Osman CERAN 

Needet.EVLİYAGİL 

Hasan ÖZÇELİK 

Feriha Fatma ÖZTÜRK 

Sabahattin SELEK 

Yusuf Ziya YAĞCI 

İhsan ATAÖY 

Deniz ÜAYKAL 

Ömer BUYRUKÇU 

Fahri ÖZÇELİK 

Turgut ALTUNKA YA 

İsmet SEZGİN 

Behiç TOZKOPARAN 

İlhanAYTEKİN 

Cihat BİLGEHAN 

İbrahim Behran EKER 

Orhan ÜRETMEN 

Muzaffer ERDEM 

Abidin İnan GAYDALI 

Milliyettin MUTLU 

Ahmet ÇAKMAK 

Osman AY KUL 

SECİM ÇEVRESİ : 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADIYAMAN 

AĞRI 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ARTVİN 

AYDIN 

AYDIN 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BİLECİK 

BİTLİS 

BİTLİS 

BOLU 

BURDUR 

DOSYA NO : 

3/801 

3/523 

3/339 

'- 3/555 

3/672 

3/29, 30,47 

3/597 

' 3/104 

3/156,720 

3/524 

3/505,615 

3/75. 230, 346, 

3/13 

3/511 

3/77,812 

3/692 

3/683 

3/62 

3/503 

3/441,442 

3/52 

3/99, 105, 151 

3/555,3/566 

3/152 

3/82 

3/206, 326 

3/207, 525, 567 

3/84 

- 1 3 7 -



T.B.M.M. 

SIRA NO: 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 . 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

B : 7 2 

ADI VE SOYADI : 

Ali SANLI 

Kasını ÖNADIM 

Murat BAYRAK 

Hasan SEVER 

Retet SEZGİN 

Mehmet Ali ARSAN 

ArifTOSYALlOĞLU 

Yakııp ÇAĞLAYAN 

İhsan TOMBUŞ 

Turhan UTKU 

Fuat AVCI 

Hüseyin ERÇELİK 

İlhan IŞIK 

ATİLLA ATİLA 

IlasanÇETİNKAYA 

Nurettin KARSU 

İsmail Hakkı YILDIRIM 

Orhan OOUZ 

Mustafa GÜNEŞ 

Mustafa Kemal ÇİLESİZ 

Orhan YILMAZ 

Mikail İLCİN 

Sabri İNCE 

Mehmet SÖNMEZ 

Muştala Raşil CESUR 

Nazım BAŞ 

Rasim GÜRSOY 

ÇetiıvYILMAZ 

Abdullah BAŞTÜRK 

Orhan BİRGİT 

Necdet ÖK M EN 

l-ımin UNSAL. 

2 6 . 3 . 1 9 9 8 

SECİM ÇEVRESİ : 

BURDUR 

BURSA 

ÇANAKKALE 

ÇANAKKALE 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

ÇORUM 

ÇORUM 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

EDİRNE 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

GİRESUN 

GİRESUN 

HAKKARİ 

HATAY 

HATAY 

İSPARTA 

İÇEL 

İÇEL 

İÇEL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/229 

3/547 

3/ 94,728 

3/610 

3/532 . 

3/526,810 

3/64,87,317 

3/85 

3/373,663 

3/332 

3/157 

3/348 

3/605 

3/338, 507, 510 

519,680 

3/795 

3/372,514 

3/501 

3/67 

3/208,512,556 

3/727 

3/772 

3/681 

3/527,774 

3/374 

3/161 

3/231,662,799 

3/682 

3/661 

3/635,636 

3/57,90,148 

3/596 

3/502 

- 1 3 8 -



T.B.M.M. 

SIKA NO: 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 
72 

73 

74 

75 

76 . 

77 

78 

79 

80 

XI 

. 82 

83 

84 

85 

86 

87 

B : 7 2 

ADI VE SOYADI : 

Kaya BENGİSU 

Yüksel ÇAKMUR 

Adil DEMİR 

Ali Naili ERDEM 

Coşkun KARAGOZLUOĞLU 

A.Kemal ÖNDER 

Orhan Demir SORGUÇ 

İsmail TAŞLI 

Mahmut TÜRKMENOĞLU 

Mehmet ÖZDAL 

Oğuz SÖĞÜTLÜ 

Ali ZÜLFİKAROĞLU 

Sabri KESKİN 

Turhan FEYZİOĞLU 

Selçuk İMAMOĞLU 

Hayrettin NAKİBOĞLU 

Mehmet YÜCELER 

Mehmet ATAGÜN 

Mehmet DEDEOĞLU 

Memcluh ERDEMİR 

İbrahim AKDOĞAN 

Reşat AKSOY 

Necmettin ERBAKAN 

Mustafa Kubilay İMER 

Faruk SÜKAN 

Vefa TANIR 

Mustafa ÜSTÜNDAĞ 

26 .3 .1998 

SECİM ÇEVRESİ : 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

KAHRAMANMARAŞ 

KAHRAMANMARAŞ 

KAHRAMANMARAŞ 

KASTAMONU 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KIRKLARELİ 

KIRKLARELİ 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KONYA 

KONYA 

KONYA . 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

0 : 4 

DOSYA NO : 

-> 

3 

3/232 

3/796 

3/233 

3/644 

3/386 

3/571 

3/325,583 

3/528 

3/677 

3/101,504 

3/380 

3/678 

3/570 

3/98 

/548, 632, 762 

3/811 

3/80, 102 

3/54 

3/376 

3/159,345 

3/821 

/I62,513,549 

3/11, 18, 19. 22 

23 

31 

38 

43 

48 

88 

96 

24, 25, 26, 27 

32, 35. 36, 37 

39. 40, 41,42 

44. 45, 46. 47 

49. 50, 51, 86 

89,91,92.93 

97. 100, 153 

3/95 

3/65 

3/78 

3/66 

- 1 3 9 -



T.B.M.M. 

SIRA NO : 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 
l>5 
96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109. 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

B : 72 

ADI VE SOYADI : 

Hakkı GÖKÇE 

Celal ÜN VER 

Veli BAKİRLİ 

Ahmet TÜRK 

Nurettin YILMAZ 

Ünat DEMİR 

Ali DÖÖERLİ 

Kasım EMRE 

AzmiYAVUZALP 

Kemal ŞENSOY 

Senai YAZICI 

Nuri BAYAR 

M.Vedat ÖNSAL 

Hayrettin UYSAL 

Hayati SAVAŞÇI 

Hilmi TÜRKMEN 

Fuat UYSAL 

klrisARIKAN 

•Abdülbaki CARTI 

Mehmet Nebi! OKTAY 

MUSTAFA KAPTAN 

Vahit BOZATLI 

Mehmet İhsan KARAÇAM 

Mustafa TİMİSİ 

Yılmaz ALPASLAN 

Hüseyin ABBAS 

Cevat ATILGAN 

Feyzullah DEĞERLİ 

Ali KURT 

ÖmerÇAKIROĞLU 

2 6 . 3 . 1 9 9 8 

SEÇİM ÇEVRESİ : 

MALATYA 

MALATYA 

MANİSA 

MARDİN 

MARDİN 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUŞ 

NİĞDE 

ORDU 

ORDU 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAMSUN 

SAMSUN 

SAMSUN 

SİİRT 

SİİRT 

SİİRT 

SİNOP 

SİVAS 

SİVAS 

SİVAS 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TOKAT 

TOKAT 

TOKAT 

TRABZON 

O : 4 

DOSYA NO : 

3/537 

3/529 

3/557 

3/163, 371, 424, 

508,618 

3/76 

3/582 

3/509, 569, 690 

3/55,660 

3/772 

3/530 

3/403 

3/62 

3/103 -

3/16 

3/606 

3/14, 17,20,71 

.3/381 

3/515 

3/734 

3/587 

3/60, 79, 234, 
517.688 

3/56 

3/74 

3/68 

3/63. 72, 58, 59. 
631,664.761 

3/15. 21, 28, 29, 
37, 41 32, 33, 43, 
45,47,49 74, 81 

3/721 

3/209 

3/763 

3/235 

- 1 4 0 -



T.B.M.M. 

SIRA NO : 
118 
119 
120 
121-

122 
123 
124 
125 
126 

B:72 

ADI VE SOYADI : 
Ahmet ŞENER 
Nihat SALTIK 
Mehmet AKSOY 
Abdülkadir ÖNCEL 
Celal PAYDAŞ 
Nedim KORKMAZ 
Zekai ALTINAY 
Kemal ANADOL 
Bülent ECEVİT 

26.3.1998 

SECİM ÇEVRESİ : 

TRABZON 
TUNCELİ 

URFA 
URFA 
URFA 

YOZGAT 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 

0 : 4 

DOSYA NO : 
3/727 

3/689, 792 
3/53, 83, 785 . 

3/626 
3/236 
3/73 

3/506,679 
3/638 

3/12, 34, 61, 69. 
70, 148, 531, 536. 
637, 665, 753. 
794,798 

- 141 -
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DÖNEM 5 (1977-1980) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI fcO**A*V> 
BULUNAN MİLLETVEKİLLERİtf\ü MYCGS\ 

S. No 
1-
2-
3-
4-
5-

6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
• > •"» 

.iş-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-

Adı ve Sovatlı 
Hasan Çeri t 
Hasan Gürsoy 
M. Yılmaz Mete 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

Selahallin Kılıç 
Mehmet Halil Dağlı 
Oğuz Yazıoğlu 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
Mikail Aydemir 
IZ.Naei Altunay 
Muhammet Kelleci 
Bekir Adıbelli 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
A. 1 lanuli Çelebi 
Orhan IZren 
M. Kemal Crkovan 
II. Semih Eryıldız 
Teoman Köprülüler 
Selahallin Üeal 
l/ikri Pehlivanlı 
l-rol Saraçoğlu 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
1 kısan Ekinci 
Selahattin Acar 
Behiç Tozkoparan 
İlhan Ay tekin 
Nuri Bozyel 
Cemalletin İnkaya 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmaz 
Muhyettin Mutlu 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
M. Emin Dalkıran 
Halil Karaath 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 
ArifTosyalıoğlu 

Seçim Çevresi 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

• Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Bursa 
Çankırı 

Dosva No 
3/140,1089 
3/560 
3/339-
3/150 
3/731,964, 99, 161, 
523,579, 592 
3/115 
3/242 
3/187 
3/304 
3/1012 
3/174 
3/615 
3/391 
3/599 
3/155,160,382 
3/472 
3/557 
3/732 
3/595 
3/211-260 
3/179 
3/181,584 
3/391 
3/622 
3/276,312 
3/111 
3/141 
3/593 
3/950 
3/109 
3/106, 107 
3/261 
3/540,589 
3/261,383 
3/269 
3/98, 588 
3/535 
3/90, 114, 119,477 
3/391 
3/513 
3/118.475 
3/381 
3/97 

303,418 

- 1 4 2 -



M. B : 72 26 

'Aılı ve Sovsıdı 
Ahmet Çimbek 
l-tem Eken 
Mehmet İrmak 
M. Kemal Aykut 
Adnan Keskin 
Ü. İhsan Pakö'z 
Halil Akgül 
M.İskan Azizoğlu 
Abdiil latif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Rasim Küçükel 
M. Tahir Şaşmaz 
Nurettin Karsu 
Nevzat Kösoğlu 
İ. Hakkı Yıldırım 
İsmail Özen 
Emin Altunbaş 
Ekrem Çetin 
Celal Doğan 
Cengiz Gökçek 
M. Atilla Ocak 
M. Kemal Çilesiz 
!l..Vamık Tekin 
Mehmet Çatalbaş 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 
Süleyman Demirci 
Ali Âk 
Nazım Baş 
A. I laydar Eyüboğlu 
Veli Yıldız ' 
Muammer Aksoy 
Zeki Eroğlu 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
M. Kazım Üzeke 
Cengiz. Özyalçm 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 
Erluğrııl Yolsal 
Ferhat Aslantaş 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
A. Naili Erdem 
Süleyman üene 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi (Jsma 
Akın Simav 

Seçim Çevresi 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gazinatep 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
1Iatay 
I latay 
İsparta 
İyel 
İVel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

. 3 . 1998 O : 4 

Oosva No 
3/391 
3/328 
3/327,359,379,579,941 
3/604 
3/357 
3/195,603,932 
3/191, 197, 198,445,974, 1008 
3/948 
3/227 
3/252,539,941,1025 
3/144,538 
3/363,620, 1001 
3/101,112,166,182,196 
3/579, 940 
3/108,147,262 
3/586 
3/251 
3/223 
3/251,313,314 
3/546 
3/602 
3/131,606 
3/934 
3/601, 1015 
3/154,614 
3/249 
3/164,216,226,470,595.938 
3/391 
3/92.139,185,474 
3/939 
3/1090.1092 
3/315 
3/532 
3/596 
3/379,465,511.579.613 
3/380 
3/176 
3/268 
3/167 
3/358,417,942. 1013 
3/622 
3/93, 208 
3/137.165,173,261,1007 
3/94,146,293 
3/125,537 
3/192.387.581,933 
3/104 
3/937 
3/190 

— 143 -



T.B.M.M. B:72 26.3.1998 0 : 4 

S.No 
93-
94-
95-
96-
97-
98-
99-
100-
101-
102-
103-
104-
105-
106-
107-
108-
109-
110-
I I I -
112- ' 
113-
114- . 
115-

116-
117-
1 IS-
l l 9-
120-
121-
122-
123-
124-
125-
126-
127-
128-
129-
130-
131-
132-
133-
134-
135-
136-
137-
138-
139-

Aılı ve Sovndı 
Malıniııt Türkmenoğlu 
İvrol Yeşilpınar 
Oğuz Söğütlü 
Yusuf Özbaş 
Hidayet Çelebi 
Aldülkerim Doğru 
A. Nihat Karol 
A.Gani Aşık 
Keıııaj Doğan 
Mehmet Doğan 
Turlum Feyzi'oğlu 
Mehmet Yüceler 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
A.Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 
.Şener Battal 
Tahir lU'ıyükkörükçü 
i). AliÇahk 
Necmettin Lîrbakan ' 

Şaban Karataş 
Nizamettin Çoban 
tâilll Doğan 
Muştala Şentürk 
11. Ali Dağlı 
1 irkin Topkaya 
Abdülkadir Timurağaoğlıı 
Ahmet Türk 

- Nurettin Yılmaz 
Ahmet Buldanlı 
Kasım Emre 
İ. I":them Boz 
Hsat Kırathoğlu 
Y. Cemal Bor 
Burhan Eeemiş 
II. Avni Kavuımacıoğlıı 
Sadi Somuneuoğlu : 
Temel Ateş 
(•i'tuğrul CÜlnay 
1 lamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilal Taranoğlu 
Yılmaz Balta 
Güngör Ikın 

Secim Çevresi 
İzmir 
İzmir 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırkjareli 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu . 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Sakarya 

Dosva No 
3/129 
3/616 
3/103,207,443,476 
3/340,579 
3/391 
3/148,310 
3/391 
3/468 
3/391 
3/359,579 
3/730 
3/933 
3/102 
3/415,582 
3/467,594,608,949 
3/142 
3/590 
3/311,391,473,507, 1093 
3/617 
3/413 
3/222 

'3/360 
3/200,. 201. 202. 210, 221, 143, 149 
151, 152, 157, 158, 162. 172, 384 
413, 536, 727. 728, 930, 947, 1005 
:,/l070 
3/471,963,1009 
3/933 
3/605,1016 
3/253 
3/386 
3/929 
3/100,105,110,121,175 
3/184,264,364,908,931 
3/194,250,391,968 
3/126 
3/389 
3/156 
3/183,300,302 
3/177,613 
3/600 
3/153,379.579,585,598 
3/338,619.729 
3/1069 
3/193,342 
3/115,609 
3/1091 

, 3/237,246 
3/610,941 

- 1 4 4 -
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S.No 
140-
14|-
142-
143-
144-
145-
146-
147-
148-
149-
150-
15.1-
152-
153-
154-
155-
156-
157-
158-
159-
160-
161-
162-
163-
164-
165-
1 ()(>-
167-
168-
169-
170-
171-
172-
173-
174-
175-

176-
177-

Aclı ve Soyadı 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Eteni Ezgü 
1 liiseyin Özalp 
Abdülkadir Kaya 
Nebil Oktay 
Zeki Çeliker 
Oılıan Akbulut 
Ali Gürbüz 

• Temel Karamollaoğlu 
Tevfık Koraltan 
Azimet Köyliioğkı 
Mahmul Özdemir 
Mustafa Yılankıran 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 
Cevat Atılgan 
l'oyzullah Değerli 
Sermel Durmuşoğlu 
Ali Kurt 
Kemal Cevher 
ÖmerÇakıroğlu 
Kahmi Kumaş 
Ahmet Soner 
A. Haydar Veziroğlu 
Mehmet Aksoy 
M. Celal Bucak 
Celal Paydaş 
Cialip Çetin 
Muslih Görentaş 
Hüseyin Erdal 
M. Güngör Erdinç 
A. Fuat Eyüboğlu 
Veli Zeren 
K.Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

Avni Gürsoy 
Koksal Toptan 

Seçim Çevresi 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
'Trabzon 
'Tunceli 
Urla 
Urla 
Urla 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Zonguldak 
Zonguldak 

Dosva No 
3/145 
3/178 
3/388 
3/186,390,469 
3/120,206 
3/228, 391 
3/1011 
3/169,579 
3/580, 1071 
3/391 
3/444,478 
3/1072 
3/506 
3/122, 127, 133, 188,936 
3/391 
3/130, 1072 
3/91 
3/263, 277 
3/134 
3/545 
3/95 
3/412 
3/131 
3/236 
3/135,533 
3/220 
3/96, 607 
3/199,301,945 
3/171 
3/935 
3/611 
3/209 
3/618 
3/124, 180 
3/189,560 
3/116, 117, 123, 128, 132, 136. 
159,163,168,170,341,946 
3/534 
3/362 

138 

- 1 4 5 -
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DÖNEM 17 (1983-198^) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI ÛDSHMV 

BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNtK/ tV£T;££t ' 

S,No - Adı ve Sovadı 

1.-
2,. 

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Vehbi BATUMAN 

î. Cüneyt CANVER 

Mehmet Erdal DURUKAN 

Nuri KORKMAZ 

Metin ÜSTÜNEL 

Arif AĞAOĞLU 

İbrahim TAŞDEMİR 

Mehmet YAŞAR 

• Necdet CALP 

- Nejat Abdullah RESULOĞLU 

- Mehmet Sezai PEKUSLU 

- Oğan SOYSAL 

- Aydın Güven GÜRKAN 

İskender Cenap EGE 

- Halil Nüzhet GORAL 

- Mehmet ÖZALP 

- Yılmaz DEMİR 

- Recep KAYA 

- Faik TARIMCIOĞLU 

- Mustafâ Ertuğrul ÜNLÜ 

- Nadir PAZARBAŞI 

- Saffet SAKARYA 

- Mustafa Kani BÜRKE 

- H. ibrahim ŞAHİN 

- Mahmut ALTUNAKAR 

- Şeyhmus BAHÇECİ 

- Kadir NARİN 

- Seyit Hüsamettin KONUKSEVER 

- Yıldırım AKBULUT 

Secim Çevresi 

Adana 

Adana I 

Adana 

Adana 

Adana 

Adıyaman 

Ağrı 

Ağrı 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Bilecik 

Bilecik 

Bitlis 

Bursa 

Çanakkale 

Çankırı 
Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 

Erzincan 

Dosvn No 

3/666-1399 

3/666-971-1061-1062-1144-

1159-1329 

3/664 

3/518-666 

3/694-1353 

3/948-1299 

3/1357 

3/693 

3/494 

3/997-1204 

3/503 

3/623 

3/1213 

3/1199 

3/624 

3/817 

3/951 

371214 

3/876-1360 

3/885 

3/651 

3/924 

3/505-799 

3/799-1212 

3/663 

3/798 

3/1390 

3/456-822 

3/388 

- 146 -



T.I 

Ma 
30.-
31.-

32.-

33.-

34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-

42.-

43.-
44.-
45.-
46.-
47.-

48.-
49.-
50.-
51.-
52.-

53.-

54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-' 

60.-
61.-

J.M.M. B : 72 

AdıveSovadı 
Ebubekir AKAY 
Münir SEVtNÇ 

Feyzullah YILDIRIR 

Mahmut Oltan SUNGURLU 

Lezgin ÖNAL 
Tevfik BİLAL 

Abdurrahman DEMÎRTAŞ 

Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

Metin ATAMAN 

ibrahim ERDOĞAN 
Ali îhsan ELGÎN 

Mehmet KOCABAŞ 

Durmuş Fikri SAĞLAR 

Rüştü Kazım YÜCELEN 
Behiç Sadi ABBASOGLU 

Sabit BATUMLU 
H. Hüsnü DOĞAN 

Hüseyin Avni GÜLER 

Leyla Yeniay KÖSEOĞLLl 

Kemal ÖZER 
İbrahim URAL 
Durcan EMÎRBAYER 

Erdal tNÖNÜ 

Özdemir PEHLÎVANOĞLU 

Işılay SAYGIN 

Rüştü ŞARDAĞ 
SabriARAS 

Aziz KAYGISIZ 
Musa ÖĞÜN 

Erol Bülent YALÇINKAYA 

Mustafa ŞAHÎN 

Şükrü BABACAN 

26.3.1998 

Secim Çevresi 
Erzurum 
Eskişehir 

Gaziantep 

Gümüşhane 

Hakkari 
Hatay 

Hatay 

Hatay 

İsparta 

îçel 

tçel 

içel 

İçel 

İçel 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 
Kars 

Kars 
Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 

0 : 4 

Dosva No 
3/864 
3/760-1212-1330 

3-1205 

3/734 

3/1255 

3/1080 
3/297-332-802 

3/1201 

3/759 

3/865 

3/602-971-1144-1243 
3/1070-1071 

3/1390 

3/601 
3/504 

3/862-970-987 
3/1060 

3/792 

3/455 

3/640 ; 
3/814 

3/384-761-1400 

3/1198-1213-1389-1391-1392-
1393 

3/686-1108 

3/1072-1256 

3/1387 

3/825 
3/1386 

3/1199 

3/1277 

3/661-1100 

3/884-1328 

- 1 4 7 -
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S.No 

62.-

63.-

64.-

65.-

66.-

67.-

68.-

69.-

70.-

71.-
72.-

73.-

74.-

75.-

76.-

77.-

78.-

79.-

80.-

81.-

Adı ve Soyadı 

İsmet ERGÜL 

Tevfik GÜNEŞ 

Salim EREL 

Abdurrahman Necati KARAA 

Ahmet îlhami KÖSEM 

Ümit CANUYAR 

tsmet TURHANGtL 

Abdülkerim Yılmaz ERDEM 

Kenan Nuri NEHROZOĞLU 

Birsel SÖNMEZ 

Arif TOPRAK 

Nabi POYRAZ 

Şükrü YÜRÜR 

Hüsamettin ClNDORUK 

Beratı ERDOĞAN 

Mehmet Abdürrezzak CEYLAN 

Hilmi BtCER 

Metin GÜRDERE 

Vecihi ATAKLI 

Osman DOĞAN 

Secim Çevresi 

Kırşehir 

Kırşehir 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 

Mardin 

Mardin 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

Samsun 

Samsun 

Siirt 

Sinop 

Tokat 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Dosva No 

3/1395 

3/758-778 

3/331 

3/1023 

. 3/1385 

3/1167 

3/328-1178 

3/708-709 

3/798 

3/665 

3/1011 

3/826 

3/1135 

3/1168-1215-1374-1394-1401 

3/781 

3/1200 

3/316 

3/1271 

3/671 

3/950-985 
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DÖNEM 18 (1987-1991) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI fcO* W l 
BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNİ M L\*T£SV 

S. No 
1-

2-
. 1 -

4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-

Aılı ve Soyadı 
Cüneyt Canver 

Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
Mehmet Yaşar 
Mehmet Tahir Köse 
Erol Ağagil 
Kamil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
ünural Şeref Bozkurt 
Ömer çiftçi 
Hşrof ürdem 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 

Seçim Çevresi 
Adana 

Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-

25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32- . 
33-
34-
35-

36-
37-

Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Toz 
liram Vuralhaıı 
Kıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 

Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Özalp 
İ. Önder Kırlı 
Ahmet lidip Uğur 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
ilhamı Binici 
Milliyettin Mutlu 
faik Tarınıcıoğlu 
Cavil Çağlar 
l'ehmi Işıklar 

Ali Çiftçi 
Nevzat Aksu 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 

Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bursa 
Bursa 

Çankırı 
Çorum 

Dosya No 
3/401, 402, 403, 411, 417,1182, 
1330,1350, 1385, 1407, 1415, 1418. 
1433, 1434,1435,1480, 1487,1493 
3/410 
3/774 
3/946 
3/560, 1466 
3/1611 
3/809, 1557 
3/462 
3/462,807 
3/521,1003 
3/1072 
3/462,633, 1557 
3/462,807,1557 
3/462,896, 1002, 1075, 1700 
3/1495 
3/1070 
3/462, 566, 773, 807, 1026, 
1317, 1330, 1350, 1385, 1407. 
1418, 1433, 1434, 1435, 1480, 
1493 
3/733, 1242, 1697 
3/952,1417,1595 
3/1073 
3/462,952, 1068. 1180, 1557 
3/6,65,952. 1068 
3/İ416 
3/727, 868. 880, 935, 952, 962. 
1557 
3/1488 
3/1057,1184 
3/538,1557 
3/577 
3/558.1319.1546 
3/1557 
3/420,455,541,770,940 
3/664 
3/412 
3/562, 1256, 1449 
3/730. 947, 1330, 1350, 1354, 
1407, 1415, 1418, 1433, 1434. 
1480,1487. 1493. 1722, 1724 
3/1121 
3/559 

1181. 
1415, 
1487, 

1558. 

1385 
1435 

- 1 4 9 -



S. No 
38-
39-
40-
41-
42-

43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-

•54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

61-
62-
63-

64-
65-
66-

67-
68-
69-

70-
.71-

72-
73-

r.B.M.M. B 

Atlı ve Soyadı 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
l'uat Atalay 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 

Mehmet Fuat Erçetin 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Muştala Kul 
İsmail Köse 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Hasan Celal Güzel 
Masan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 
Ülkü Gökalp Güney 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
Süleyman Demirci 
Klein Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 

K. İstemihan Talay 
liehic Sadi Abbasoğlu 
Abdullah üaştürk 

Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 

Mehmet Moğultay 
1 lüsnü ükv'uoğlu 
İsmail Hakkı Önal 

Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 

Ali lopu/. 
Veli Aksoy 

:72 

Secim Çevresi 
Çorum 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İçel 
Icel 

İçel 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İzmir 

26.3.1998 0 : 4 

Dosva No 
3/568,948,963,1700 
3/963,1557 
3/552, 905, 943, 948, 959, 1002, 
3/1698 
3/807, 1020, 1069, 1071, 1330, 
1354, 1385, 1407, 1415, 1418, 

1046 

1350, 
1433, 

1434,1435,1480, 1487, 1493,1724 
3/1557 
3/475 
3/1243 
3/807,948,1557,1688 
3/1416 
3/1557 
3/1452 
3/1205 
3/951 
3/1124 
3/1194 
3/864,961 
3/725 
3/1557 
3/407 
3/777, 867, 885, 960, 1079. 1416 
3/1489,1557 
3/458, 459, 460, 462, 470. 484 
865,903,941 
3/1557 
3/1078 
3/1330, 1350. 1354. 1385, 
1415, 1418, 1433, 1434, 1435. 
1487, 1493 
3/1545 
3/1557 
3/736, 901, 902, 903, 1069, 
1310, 1330, 1350, 1354. 1385. 
1415, 1418, 1433, 1434. 1435, 
1487, 1493 
3/1557 
3/563 
3/1034. 1069, 1330, 1350, 
1385, 1407, 1415, 1418, 1433. 
1435,1480,1487, 1493 

'3/1318. 1486, 1528, 1557 
3/634, 563, 564, 810, 1045. 
1415, 1330, 1350. 1354, 1385. 
1418, 1433, 1434, 1435, 1480, 
1493 
3/634,523 
3/1557 

. 570. 

1407, 
1480. 

1125. 
1407. 
1480. 

1354. 
1434. 

1069. 
1407, 
1487, 

- 1 5 0 



T.B.M.M. B:72 26.3.1998 O : 4 

Adı ve Soyadı 
Türkan Akyol 
Ahmet Ersin 
Erdal inönü 

Halil Çulhaoğlu 
Birgen Keleş 
lşılay Saygın 
Atilla tmamoğlu 
Ülkü Süylemezoğlu 
Mahmut Almak 

Vedat Altım 
Gürcan Ersin 
Kazım Çağlayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Ali Rıza Sirmen 
11. Cavit Erdemir 
İbrahim Aksoy 

Seçim Çevresi 
tzmir 
tzmir 
İzmir 

tzmir 
İzmir 
İzmir 
K.Maraş 
K.Maraş 
Kars 

Kars 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 

Ümit Canuyar Manisa 
Mehmet Yenişehirlioğlu Manisa 
İksir Çelebioğlu Mardin 
Mehmet Adnan Ekmen Mardin 

Ahmet Türk Mardin 

Nurettin Yılmaz 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemâl Seymen 
kaşit Daldal 
Mahmut Öztiirk 
Bahri Kibar 
Ertuğrıtl Özdemir 
Gürbüz Yılmaz 
Mustafa Nazikoğlu 
Ş.adan 'Tuzcu 
Yalçın Kucak 
Mümtaz Özkok 

Mardin 
Muğla 
Muğla 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 

Dosva No 
3/1557 
3/1436, 1448 
3/405, 413, 414, 415, 416, 461 
735, 775, 835, 863, 886, 936, 
945,952 
3/1557 
3/1557 
3/408, 467 
3/1416 
3/540 
3/792, 793, 794, 954, 
1508, 1723 
3/734,1557 
3/1651 
3/1160 
3/1557 
3/776, 1074, 1557 
3/468 
3/629, 879, 904, 955, 
1044,1069, 1216, 1330. 
1385. 1407, 1415, 1418. 
1435, 1465, 1480, 1487. 
1724 
3/404, 543, 769. 934 
3/1614, 1629 
3/950 
3/569, 725, 906, 1069. 
1354, "1385. 1407, 1418. 
1435,1480. 1487, 1724. 
3/457. 575. 579, 725, 
1000,1069. 1035, 1125, 
1330, 1418, 1350, 1354, 
1415, 1433, 1434, 1435. 
1493,1724 
3/576, 1536 
3/772, 808, 942 
3/632. 1557 
3/630, 1047. 1183 
3/522, 1534 
3/1585 
3/1280, 1466 

.3/1405 
3/1496 
3/1405 
3/1001 
3/1286 

-3/1122 
3/1613 

1069, 

-968, 
1350, 
1433, 
1493. 

1330. 
1433. 

903. 
1310. 
1385. 
1480. 

, 682, 
, 944. 

1406. 

1000. 
1354. 
1434. 
1699. 

1350. 
1434. 

95 S, 
1329, 
1407. 
1487. 

1 5 1 -



T.B.M.M. B : 72 26 . 3 .1998 0 : 4 

S. No 
109-
110-
111-
112-
113-

114-
l'l5-
1 lö-
ll 7-
118-
119-
120-
121-
122-
123-
124-
125-
126-
127-
128-
129-
130-
131-
132-

134-
1 35-
136-

Aılı ve Sovadı 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Kemal Birlik 
Mehmet Abdiilrezzak 
Ceylan 
Zeki Çeliker 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
Ömer Günbıılut 
Kaya Opan 
Murat Battır 
Muştala Demir 
Ali Rılkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ivnis Tütüncü 
Metin Gürelere 
Kazım Özev 
Ivıkan Yüksel 
l'iyüp Aşık 
Kamer Genç 
Mümtaz Güler 
Selalıattin Mumcuoğlu 
Cemil Çiçek 
Lütlullah Kayalar 
Mahmut Orhun 
Ömer Barutçu 
Tevlik Ertüzün 
Koksal Toptan 

Seçim Çevresi 
Samsun. 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Ş.Urfa 
Ş.Urfa 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Dosya No 
3/1004,1587 
3/1416 
3/631,1123 
3/1667 
3/406 

3/897 
3/428 
3/710,956 
3/1711 
3/1315 
3/949 
3/542,567,1612 
3/781 
3/1557 
3/1557 
3/409 
3/726 
3/746 
3/469,866, 1586 
3/539 
3/456 
3/1185 
3/1712 
3/713 
3/1535 
3/561,1126,1416 
3/1126 
3/1126 

- 152 -



B:72 26 . 3 . 1998 0 : 4 

DÖNEM 19 (1991-1995) 
HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI ÛÛ*(A*^ 

BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNİN LlSTESl 

ADI VE SOYADI ; 
Veli Andaç DURAK 
Yılmaz HOGAOĞLU 
M.Selahattin KILIÇ 
Turgut TEKİN 
Mahmut KILIÇ 

Celal KÜRKOĞLU 

Abu/er TANRIVERDİ 
İsmet ATTİ LA 
Hthem KELEKÇİ 

Abdullah ULUTÜRK 
Mahmut ÖZTÜRK 

Cemalettin GÜRBÜZ 
Mehmet ÇEVİK 
Mehmet Vehbi DİNÇERLER 

Ömer Faruk EKİNCİ 
HamdiERİŞ 
Melih GÖKÇEK 

II.UluçGÜRKAN 
Salman KAYA 

Mehmet KERİMOĞLU 
Yüeel SEÇKİNER 
İbrahim TEZ 

SECİM ÇEVRESİ : 
ADANA 
ADANA 
ADANA 
ADANA 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 
AFYON 
AFYON 

AFYON 
AKSARAY 

AMASYA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 

ANKARA 
ANKARA 

ANKARA 
ANKARA 
ANKARA 

DOSYA NO ; 
3/845 
3/942 

3/538 
3/846, 3/1741, 
3/462, 3/789, 

3/1274 

3/293, 352, 748, 
1118, 1119, 1120, 
2049, 

3/1660,3/1741 
3/429, 1366 

3/353,3/1054, 
3/1121 

3/274,3/1477 
3/180, 3/274, 

3/1037 

3/760,3/831 
3/355 
3/1420 

3/676 
3/747,2047 

3/764,995, 1304, 
1305, 1371 

3/596 
3/1437', 3/1482, 

3/2053 
3/617 

3/744,3/1273 

3/184,3/192 

- 1 5 3 -



T.B.M.M. B : 72 

SIRA NO.; ADI VE SOYADİ ; 

23 Adil AYDIN 

24 Deniz BAYKAL 

25 1 layri DOĞAN 

26 Ali KARATAŞ 

27 Süleyman HATİNOĞLU 

28 Nahit MENTEŞE 

29 Mehmet Adnan EKMEN 

31 
32 

34 
35 
3(> 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 

26 . 3.1998 

SECİM ÇEVRESİ ; 

ANTALYA 
ANTALYA 

ANTALYA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BATMAN 

30 'NizamettinTOöUÇ 

Abdülkerim ZtLAN. 

Bahattin ELÇİ 

Ülkü GÜNEY 

Mehmet SEVEN 

Cavit ÇAĞLAR 

Yılma/OVALI 

Turhan TA YAN 

Nevzat AYAZ 

Muştanı Ateş AMlKLİOĞLU 

Yasin HATİBOĞLU 

Muharrem ŞEMSEK 

Arslan Adnan TÜRKOĞLU 

Muzaffer ARICI 

M.Hatip DİCLE , 

Fehmi IŞIKLAR 

BATMAN 

BATMAN 

BAYBURT 

BAYBURT 

BİLECİK 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

ÇORUM • 

.ÇORUM 

ÇORUM 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/274, 3/1035 

3/189,3/1596, 

3/1659 

3/759 

3/1028 

3/1436 

3/465 

3/256, 257,258, 

259,275,276, 

342,354,367, 

394,462,484, 

3/462, 3/753, 

3/789,3/1274 

3/462 

3/933 

3/177 

3/182,3/188 

3/179,3/185 

3/398 

3/397, 3/398 

3/348 

3/1405 

3/295,3/1371 

3/294 

3/1404 

3/644 

3/247, 462, 619, 

620, 789, 829, 

1219. 1274, 1364, 

1374 

3/194, 240, 256, 

258, 259, 275, 

276, 342, 349, 

354, 394, 462, 

484, 

- 1 5 4 -



B:72 

ADI VE SOYADI 
Salih SÜMER 

26.3.1998 

SECİM ÇEVRESİ : 
DİYARBAKIR 

Mahmut UYANIK 
Sedat YURTDAŞ 

Leyla ZANA 

AliRızaSEPTİOĞLU 
Ahmet Cemil TUNÇ 
Mustafa KUL 
A.Melih FIRAT 
İsmail KÖS E 
IlüseyinAKSOY 
Muştala BALCILAR 
İbrahim Yaşar DEDELEK 
Mustafa YILMAZ 
Burhan KARA 
Yavuz KÖYMEN 
Ergim ÖZDEMİR 
Süleyman DEMİREL 
Durmuş Fikri SAĞLAR 
Rüştü Kazım YÜCELEN 
Yıldırım AKTUNA 
Mukadder BAŞEĞMEZ 
Bedrettin DALAN 

Hrean KARAKAŞ 

Leyla Yeniay KÖSEOĞLU 

DİYARBAKIR 
DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

ELAZIĞ 
ELAZIĞ 

ERZİNCAN 
ERZURUM 
ERZURUM 

ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
İSPARTA 

İÇEL 
İÇEL 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/172, 256, 258, 
259, 275, 276, 
342, 349, 354, 
394,462,484, 
3/462, 789, 1274 

3/462, 789, 1030, 
1274 
3/395, 462, 619, 
757, 789, 1029, 
1036, 1055, 1093, 
1274 

3/178 
3/1699 
3/193 

3/1536,3/2045 
3/274 
3/396 

3/396, 1056,618 
3/312,750, 1593 

3/175 
3/749 

3/542 
3/930,3/1026 

3/173,3/274 
3/243, 3/345 

3/752 
3/255, 3/521 
3/995,3/1483' 

3/751,766,791, 
832,931 

3/343, 3/906 
3/763,3/1602 

- 1 5 5 -



T.B.M.M. 

SIUA NO : 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

• 79 

80 

SI 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

B : 7 2 

ADI VE SOYADI : 

Masan MEZARCI 

Yusuf NAMOĞLU 

Sabri ÖZTÜRK 

Mehmet SEVİGEN 

Şadan TUZCU 

Cengiz BULUT 

İşın ÇELEBİ 

Timur DEMİR 

Erdal İNÖNÜ 

Mehmet ÖZKAN 

Rıfat SERDAROÖLU 

Süha TANIK 

Cemal TERCAN 

Esat BÜTÜN 

Hasan DİKİCİ 

Ökkeş ŞENDİLLER 

Saffet TOPAKTAŞ 

Şaban BAYRAK 

M.Sadık AVUNDUKLUOGLU 

Hacı FİLİZ 

Abdurrahman ÜNLÜ 

Coşkun GÖKALP 

Sabri YAVUZ 

•''Hilmi YÜKSELEN 

İsmail AMASYALI 

İsmail KALKAN DELEN 

Şevket KAZAN 

Necmettin ERBAKAN 

26 . 3 .1998 

SECİM ÇEVRESİ : 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

KAHRAMANMARAŞ 

KAHRAMANMARAŞ 

KAHRAMANMARAŞ 

KAHRAMANMARAŞ 

KAYSERİ 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRŞEHİR 

KIRŞEHİR 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KONYA 

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/432, 522, 540, 

640, 641, 745, 

765, 790, 796, 

917, 984, 994, 

1027, 1204, 1239, 

1306. 1307, 1434, 

1474,1537, 1791 

3/1053 

3/467,3/1240 

3/368 

3/181 

3/1367 

3/1475 

3/1367 

3/344 

3/430 

3/1435 

3/1033 

3/976 

3/746 

3/995 

3/746,3/1598 

3/746 

3/2046 

3/347, 366, 1601 

3/1740 

3/347-

3/642 

3/761,3/1599 

3/537 

3/416,466,846 

3/536 

3/995 

3/1398, 1476, 
1483, 1594, 1816, 

1879,2052 

- 1 5 6 



T.B.M.M. 

SIRA NO : 

97 

98 
99 -

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

p ı 

B : 7 2 

ADI VE SOYADI : 

Ahmet Remzi HATİP 

Ahmet DERİN 

H.Cavit ERDEMİR 

Gazi BARUT 

Mustafa YILMAZ 

Ümit CANUYAR 

Tevfik DİKER 

Akın GÖNEN 

Ekrem PAKDEMİRLİ 

Mehmet GÜLCEĞÜN 

Mehmet SİNCAR 

Ahmet TÜRK 

Ali YİĞİT 

İllettin AKAR 

NevşalÜZER 

Latif SAKICI 

Erman ŞAHİN 

Muzaffer DEMİR 

Sırrı SAKIK 

Mehmet Emin SEVER 

Esat KIRATLIOÖLU 

Hasan KILIÇ 

Bahri KİBAR 

Cavit Sadi PEHLİVANOĞLU 

Ahmet Mesut YILMAZ 

Uyuş AKTAŞ 

26 . 3 .1998 

SECİM ÇEVRESİ : 

KONYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

MALATYA 

MALATYA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MARDİN 

MARDİN ' 

MARDİN 

MARDİN 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUŞ 

MUŞ 

MUŞ 

NEVŞEHİR 

ORDU 

ORDU 

ORDU 

RİZE 

SAMSUN 

- 157 -

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/1406,3/1723 

3/541,1499 

3/161 

3/754 

3/2049 3/2053 

3/168 

3/324 

3/348 

3/1854 

3/918 

3/462, 789, 998 

3/160, 163,256, 

258, 259, 275, 

276, 342, 349, 

354, 367, 394, 

462. 484, 789. 

997. 1029, 1055, 

1274 

3/462. 789, 907. 

1274 

3/469 

3/468. 1377 

3/242,3/1658 

3/833 
3/462. 617, 789, 1274 

3/462,789, 1205, 

1274 

3/462.789, 1274 

3/164, 171, 176 

3/1535 

3/341 

3/2050 

3/246, 749, 756, 

1397,1418 

3/1698 



T.B.M.M. B : 72 

SIRA NO : ADI VE SOYADI 

123 

124 

125 

126 

Cemal ALİŞAN 

İrfan DEMİRALP 

Ali ESER 

Zübeyir AYDAR 

127 'Naif GÜNEŞ 

128 

129' 

130 

Yaşar TOPÇU 

Sedat Edip BUCAK 

İbrahim Halil ÇELİK 

Abdıırrezzak YAVUZ 

Mahmut ALINAK 

Orhan DOĞAN 

134 Salim S ADAK 

26 .3 .1998 

SECİM ÇEVRESİ : 

SAMSUN 

SAMSUN 

SAMSUN 

SİİRT 

SİİRT 

SİNOP 

ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

ŞIRNAK 

0 : 4 

DOSYA NO : 

3/191 

3/274 

3/174 

3/462,617,789, 

1220.1274,1369, 

1372, 1373,1433, 

1438,1399,1400, 

1401,1402,1403, 

1407, 1408, 1419, 

1432, 1409, 1410, 

1411,1412,1413, 

1414, 1415, 1416, 

1417, 

3/462, 620, 789, 

1030, 1186, 1274 

3/170 

3/1117 

3/260; 313, 350, 

365. 643, 975, 

1241,1363, 1365, 

1376 

3/755 

3/165, 166, 167, 

169,183,186, 

. 195,244,245, 

257, 258, 395, 

462,762,789, 

830, 1034,1091, 

1274,1370 

3/245,395,462, 

789, 830, 932, 

1038, 1091, 1205 

1274,1378 

3/241,462,789, 

996, 1091, 1274 

- 1 5 8 -



T.B.M.M. 
SIKA NO-: 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148. 
149 

150 

151 

152 

B:72 
ADI VE SOYADI : 

Muhtar MAHRAMLI , 

Ali Şevki EREK 

Ahmel Fevzi İNCEÜZ 

İbrahim KUMAŞ 

Ahmet ÖZDEMİR 

Eyüp AŞİK 

Koray AYDIN 

Mehmet Ali YILMAZ 

Kamer GENÇ 

Vahdet Sinan YERLİKAYA 

Ural KÖKLÜ 

Fethutlah ERBAŞ 

Remzi KARTAL 

Hüseyin ERDAL 

Lütllıllah KAYALAR 

Mahmul ORMON. 
Ömer BARUTÇU 

Bülent ECEVİT 

26.3 .1998 
SECİM ÇEVRESİ : 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TOKAT 

TOKAT 

TOKAT 

TRABZON 

TRABZON 

TRABZON 

TUNCELİ 

TUNCELİ 

UŞAK 

. VAN 

VAN 

YOZGAT 

YOZGAT 

YOZGAT 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

0 : 4 
DOSYA NO : 

3/1092 

3/1404 

3/995 

3/1598 

3/1375,2048 

3/190, 346, 657 

3/758 

3/1597 

3/162,-485 

3/1657 

3/617, 1739 

3/431 

3/462, 789, 1274 

1368 

3/764 

3/1405 

3/187 

3/274 

3/261,3/296 

- 1 5 9 -



T.B.M.M. B : 72 26 .3 .1998 O : 4 

DÖNEM 20 (8.11^96-12.3.1998) HAKLARINDA YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 

BULUNAN MİLLETVEKİLLERİAJl'ki Ü * V T « A ' 

S.No 

1-
2_ 

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10 

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

Adı ve Soyadı 

Ahmet ÇELİK 

İsmet ATTİLA 

Kubilay UYGUN 

NuriYABUZ 

Cemil ERHAN 

Haydar OYMAK 

Hasan Hüseyin CEYLAN 

Mehmet GÖLHAN 

Yücel SEÇKİNER 

Deniz BAYKAL 

Hayri DOĞAN 

İbrahim GURDAL 

Bekir KUMBUL 

İsmet AT ALAY 

Süleyman HATİNOĞLU 

Ali Rıza GÖNÜL 

Sema PİŞKÎNSÜT 

Ataullah HAMİDİ 

ZekiERGEZEN 

Mustafa ÇİLOĞLU 

Yasin HATİBOĞLU 

ZülfıkarGAZİ 

M.Kemal AYKURT 

Adnan KESKİN 

Hasan KORKMAZCAN 

Ömer Vehbi HATİPOĞLU 

Sebgetullah SEYDAOĞLU 

Mehmet AĞAR 

Ahmet Cemil TUNÇ 

Secim Çevresi 

Adıyaman 

Adıyaman 

Adıyaman 

Adıyaman 

Ağrı 

Amasya 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Ardahan 

Artvin 

Aydın 

Aydın 

Batman 

Bitlis 

Burdur 

Çorum 

Çorum 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

; Elazığ 

Elazığ 

Dosva No 

3/1050 t 

3/167 

3/860 

3/1240 

3/1083 

3/163 

3/191,894,3/909,920,1254 

3/1294 

3/162 

3/181, 183 

3/851 

3/215 

3/316 

3/845 

3/173 

3/212 

3/309 • 

3/310,315, 1110 

3/1167 

3/861 

3/193, 317,992 ' 

3/844 

3/838 

3/858 

3/182, 268 

3/340 

3/846 

3/780; 982, 1211 

3/184, 1049 

- 1 6 0 -



T.B.M.M. B : 7 2 
S.No 

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37 

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

Adı ve Sovndı 

Mustafa KUL 

Mustafa YILDIZ 

Abdulilah FIRAT 

İbrahim Yaşar DEDELEK 

Mehmet BAT ALLI 

Kahraman EMMİOĞLU 

Mustafa YILMAZ 

Ergun ÖZDEMİR 

Rasim ZAİMOĞLU 

Naim GEYLANİ 

Mustafa ZEYD AN 

Hüseyin YAYLA 

ÖmerBİLGtN 

D.Fikri SAĞLAR 

Meral AKŞENER 

Yıldırım AICTUNA 

Mukadder BAŞEĞMEZ 

Tansu ÇİLLER 

Mehmet Fuat FIRAT 

Emin KUL 

Aydın MENDERES 

Necdet MENZİR 

Ali Talip ÖZDEMİR N 

Bahattin YÜCEL 

Işın ÇELEBİ 

Sabri ERGÜL 

Rıfat SERDAROĞLU 

Ufuk SÖYLEMEZ 

Avni DOĞAN 

Abdullah ÖZBEY 

Hadi DİLEKÇİ 

Abdullah GÜL 

Salih KAPUSUZ 

İbrahim YILMAZ 

26 . 3 . 1998 
Secim Çevresi 

Erzincan 

Erzincan 

Erzurum 

Eskişehir 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Giresun 

Giresun 

Hakkari 

Hakkari 

Hatay 

İsparta 

İçel 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Kahramanmaraş 

Karaman 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

0 : 4 
Dosva No 

3/971,3/1323 

3/859, 1192 

3/238 

. 3/178, 1267 

3/1274 

3/852,910, 1241 

3/1083 

3/189,911 

3/311 

3/1275 

3/989 

3/850 

3/853,973,974,978,981 

1053, 1081, 1165 

3/829,836 

3/987, 1242 

3/214 

3/176 

3/1071, 1268, 1303 

3/893 

3/830 

3/210 

3/856, 870 

3/211, 314, 837, 1112 

3/192 

3/174 

3/237, 835, 892, 924 

3/172 

3/922 

3/227, 1051 

3/1052 

3/849, 854 

3/1111, 1166, 1191 

3/972, 1044 

3/1239 

- 161 -



T.B.M.M. B : 7 2 

S.No Adı ve Soyadı 

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80 

81-

Kemal ALBAYRAK 

Hacı FÎLİZ 

Necati ÇELİK 

Hüseyin ARI 

Nezir BÜYÜKCENGİZ 

Veysel CANDAN 

Necmettin ERBAKAN 

Lütfi YALMAN 

Ahmet DERİN 

İsmail KARAKUYU 

Oğuzhan ASİLTÜRK 

Ekrem PAKDEMİRLİ 

Mahmut DUYAN 

Zeki ÇAKIROĞLU 

Mehmet ELKATMIŞ 

Mustafa Hasan ÖZ 

Ahmet Mesut YILMAZ 

Şevki YILMAZ 

26.3 .1998 0 : 4 
Secim Çevresi Dosya No 

82- İrfan DEMİRALP 

83- Murat KARAYALÇIN 

84- Mahmut IŞIK 

85- Temel KARAMOLLAOĞLU 

86- Muhsin YAZICIOĞLU 

Kıcıkkale 

Kırıkkale 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

Kütahya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Mardin 

Muğla 

Nevşehir 

Ordu 

Rize 

Rize 

Samsun 

Samsun 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

3/340 

3/185 

3/1210 

3/217 

3/847 

3/1321 

3/170,3/175, 176, 179, 186, 

188,190 

3/967 

3/177 

3/921 

3/1121 

3/187,338 

3/842 

3/833 

3/1045, 1082 

3/827 

3/169, 171,831 

3/216,239,270,312,339, 

832, 839, 840, 848, 887, 919 

939, 968, 977, 990, 1043 

1072, 1073,. 1168, 1193 

1194, 1263, 1264,. 1265,' 1266 

3/180 

3/271, 313, 834, 841, 855 

880, 888, 890, 923, 925, 940 

975,983,988, 1144 

3/1083 

3/1048 

3/213, 1145 

- 1 6 2 -



T.B.M.M. B:72 
S.No 
87-
88-

89-

90-

91-
92-

93-
94-

95-

Adı ve Sovndı 
Sedat Edip BUCAK 

İbrahim Halil ÇELİK 

Seyit EYYÜBOĞLU 

Hasan PEKER 

Enis SÜLÜN 

Bekir SOBACI 

Mustafa BAYRAM 
ŞerifBEDlRHANOĞLU 

Sami KÜÇÜKBAŞKAN 

26. .3 .1998 
Secim Çevresi 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Şanlıurfa 

Tekirdağ 

Tekirdağ 
Tokat 
Van 

Van 

A n t a l y a 

0 : 4 
Dosya No 
3/780 

3/161, 164, 165, 166, 168, 

269, 843, 889, 891, 969, 986, 

1083 

3/985 

3/857 

3/938 

3/194 

3/828 

3/1083 

3/1549 

- 1 6 3 -



20 NCİ DÖNEMDE GSLEIÎ YASAMA DOKUNULMAZLIK T£ 

S.No: Esas IIo: Adı,So.yarlı vo îîoçim ÇGVPÎJİÎL . tn ı tndolunan Gm; 

V 1 6 7 İsmet A t t i l a (Afyon) (DYP.) G ö r e v i n i ihmal suçunu 
i d d i a s ı y l a . 

3/161 İbrah im H a l i l ÇELİK (Ş.Urfa)(R.P<>) Cumhur.başkanına g ı y a p l 
r \ . . \ — . suçunu i ş l e d i ğ i i d d i a s 

3 / 1 6 2 Yücel EEÇKİNER (Ankara) (AKA. P . ) Dazı Spor kul t ip le r i ve kuru 
l e r i reklam p a r a l a r ı g ider l 
Müdürlümü bütçesinden propa 
g i d e r l e r i bölümünden ödenek 
i d d i a s ı y l a . 

3/163 Haydar OYMAK (Amasya)(CHP.) D i k k a t s i z l i k ve t e d b i r 
t e h l i k e y e maruz k a l a c a 
lamaya s e b e b i y e t verme 
i d d i a s ı y l a . 

3 /164 İbrah im H a l i l ÇELİK ( Ş . U r f a ) ( R . P . ) A t a t ü r k ' ü n h a t ı r a s ı n a 
r „ .' suçunu i ş l e d i ğ i i d d i a s 

< 
3/165* İbrah im H a l i l ÇELİK ( Ş . U r f a ) ( R . P . ) Görevi ihmal suçunu i ş 

f c : ••. Kv x \ - i d d i a b ı y l a . 

3 /166 İb ra lûm H a l i l ÇELİK ( Ş . U r f a ) ( R . P . ) 5816 S a y ı l ı A t a t ü r k Al 
r vv v \ S u ç l a r Hakkındaki Kanu 



Adı,Soyadı vo Suç I m Çnvı*t':;L tnrındolunan fim; 

İbrahim Halil ÇELİK (Ş.Urfe)(R.P.) 2821 Sayılı Sendikalar K 
davranmak suçunu işlediğ 

Mesut YILMAZ (RİZE) (ANA.P. ) 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seç 
kütükleri hakkındaki Kanuna muhalefet suçu 
işlediği iddiasıyla. 

Necmettin ERBAKAN (Konya) ( R . P . ) 

Mesul YILMAZ (Rize) (ANA.P.) 

2911 sayılı toplantı -ve gösteri yürüyüşleri hak 
kanuna muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla. 

298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seç 
Ieri hakkındaki kanuna muhalefet suçunu iş 

Rıfat SERDAROĞLU (İzmir) (DYP. ) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve S 
Kütükleri Hakkındaki kanuna muhalefet suç 
işlediği iddiasıyla. 

Süleyman HATlNOGLU (ArlviıOC ANAP. £911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
aykırılık suçunu işlediği iddiasıyla. 

Işın ÇELEBİ (İzmir)(ANA.P.) 298 Sayılı Seçimlerin Te 
ve Seçmen Kütükleri Hakk 
muhalefet suçunu işlediğ 

Necmettin ERBAKAN (KonyaXR.P.) 
/ \\ \ v ' • munaıeıeT 

298 Sayılı Seçimlerin Te 
ve Seçmen Kütükleri Hakk 
muhalefet 

KUtüklerı llakk 
suçunu işlediğ 



S.No: Eoaa Ho: A d ı , S o y a d ı vn KuçJrn Çcıvrot; i 

16 

înrıadolunan finç 

3A76 Necmettin ERBAKAN C Konya)(R P. ) 2911 ^ ^ ^ f ^ İ a Z n *' ' Mukadder BAŞEĞMEZ(İstanbulXR.PO yüşleri^Hakkındaki Kanun 

17 3/177 Ahmet DERÎN (Kütahya) (R.P.) 

suçunu işledikleri iddia 

Meskun mahalde silah atm 
igledifti iddiasıyla. 

18 3/178 ibrahim Yaşar DEDELEK (Eskişehir) 
. ' ' (DYP.) 

Görevli memura mukaveme 
sarhoşluk suçlarını işl 

19 

20 

21 

3/179 

3/180 

3/181 

Necmettin ERBAKAN (Konya) (R.P. ) . 298 Sayılı Seçimlerin T 

"̂ \NJ .̂ SSVŜ SK. «̂ .V̂ CN - ̂ v^.^^k - â - 2 ^^zfz&ZLL') 
ve Seçmen Kütükleri Hak 
muhalefet suçunu işledi 

irfan DEMlRALP (Samsun) (DYP. ) 

Deniz BAYKAL (Antalya)(CHP. ) 

237 Sayılı Taşıt Kanunu 
suçunu işlediği iddasıy 

2911 Sayılı Toplantı ve 
Yürüyüşleri Hakkındaki 
davranişta bulunmak suç 
iddiasıyla. 

22 3/182 Hasan KORKMAZGAN (Denizli) (ANA.P.) Basın yoluyla hakarette 
iddiasıyla. 



S.No: Eaas llo: A d ı , S o y a d ı vn Hur; I in ÇovrotsL 

23 3/183 Deniz BAYKAL (Anta lya)(CHP. ) 

24- 3 /184 Ahmet Cemil TUNÇ (Elazığ) ( R . P . ) 

25 3/185 Haeı FÎLÎZ (Kxr ıkka le ) (DYP. ) 

I 
I—' . 

^ 26 3/186 Heeraettin 3SRBAKAN (Konya) ( R . P . ) 

I 

27 3/187 Ekrem PAKDEHÎRLÎ (Maniaa)(ANA.P.) 

28 3/188 

29 3/189 

Hecmettia ERBAKAN (Konya.) (R.p. ) 

Ergua ÖZDEMÎR (Giresun)(DYP.) 

tnnndol ı ınan Sur; 

298 Sayılı Seçimlerin 
leri ve Seçmen Kütükle 
Kanuna muhalefette bul 
sıyla. 

298 Sayılı Seçimlerin Teme 
Seçmen Kütükleri Hakkınd 
Mualefette bulunduğu idd 

Görevini kötüye kullan 

2911 Sayılı Toplantı v 
leri Hakkında Kanuna mu 
iddiasıyla. 

J 

Cumhurbaşkanına gıyabın 
ettiği iddiasıyla. 

Halkı öinıf,ırk,din,me 
bölge farklxlxğx gözete 
düşmanlxğx açxkoa tahrik 

Hürriyeti tehdit, görev 
ve müessir fiilde bulun 



S. No: Eaaa Ilo: Adı ,üoya<iı vo •.K«ç1rn ÇevrussL 

31. 

32 

34 

tnmul o lunan fi ut; 

30 3/190 Ne«oettin ERBAKAN (Konya)(R.P.) 

3/191 

3/192 

298 Sayxlx Seçimlerin T 
C f W ^ > * ^ ^ W ^ V ^ ô> — Vv ve Seçmen-Kübükleri Hak 

Mehmet Bahattin YÜCEL (İstanbul) 
(DYP.) 

3/193 Yasin HATİPOĞLU (Çorum) (R.P.) 

3/194 Bekir SOBACI (Tokat) (R.P.) 

35 3/210 Aydxn MENDERES (İstanbul)(R.P.) 

Hakkxnda Kanuna muhalef 
iddiasıyla. 

Kanunun Cürüm saydığı f 
suçunu işlediği iddiasx 

5816 Sayxlx Atatürk Al 
Suçlar Hakkxnda Kanuna 
bulunduğu iddiasxyla 

3167 Sayılı Çek Ödemel 
mesi ve Çek Hamillerin 

298 Sayılı Seçimlerin T 
ve Seçmen Kütükleri Hak 
muhalefette bulunduğu i 

36 3/211 Ali Talip ÖZDEMÎR (İstanbul)(ANA.P. ) Görevini ihmal ettiği i 
1 



S.No: E3as No : Adı,Soyadı ve Seçim Çevrotsl 

57 '3/212 Ali Rıza GÖNÜL (Aydın)(DİP.) 

înnadolunan Suç 

Meskun mahalde silah atm 
sayılı Kanuna muhalefett 
suçlarını işlediği iddia 

38 3/213 Muhsin YAZICIOĞLU (Sivas)(DBP.) Siyasi, Partiler Kanununa 
ettiği iddiasıyla. 

39 3/214 Yıldırım AKTUNA (İstanbul)(DYP.) İstanbul Bakırköy Beledi 
olarak görev yaptığı sır 
yapı kararlarını uygulam 
vini ihmal ettiği iddias 

40 3/215 İbrahim GÜRDAL (Antalya)( ANA.P. ) Görevli memuru tehdit et 

41 3/216 Şevki YILMAZ (Rize)(R.P.) _s Hükümetin manevi şahsiye 
C^^^O^^N^^.\4^^^^S^«J <^^VNX<^.\^ N, > tahkir ve tezyif ettiği' 

42 3/217 Hüseyin ARI (Konya)(R.P.) Astlık-Ustlük münasebetl 
meye, amir ve komutanlar 
hissini yoketmeye matuf 
tahkir ve tezyif edici f 
kette bulunmak suçlarını 
iddiasıyla. 



Esas No: A d ı , S o y a d ı vo Seçim Ç e v r e n i 

3/227 Avni DOĞAN (K.Maraş) ( R . P . ) 

l a n a d o l u n a n Sut} 

Görevli memurlara görevl 
ve görev sırasında hakar 
müessir fiile teşebbüs e 

3/237 Sabri ERGÜL (îzmir) CHP. İzinsiz pankart asmak ve 
Toplantı ve Gösteri Yürü 
muhalefette bulunmak suç 
iddiasıyla. 

3/238 Abdulilah FIRAT (Erzurum)R.P. Görevli memura gıyabında 
duğu iddiasıyla. 
. 

3/239 

3/268 

Şevki YILMAZ (Rize) R.P. 5816 Sayılı Atatürk Aley 
(^v^ A.=>W^^.W^.-^ n v * - * ? ^ ^ Suçlan Hakkındaki Kanuna 
^ v . ^ ^ ^ ^ N ^ N \ ? ^ ^ ^ N i r . ^ H H ^ g \ Kanunun cürüm saydığı bi 

* ' — ' ̂. — ) övmek suçlarını işlediği 

Hasan KORKMAZCAN (Denizli) ANAP. 1163 Sayılı Kooperatifle 
muhalefette bulunduğu id 

3/269 İbrahim Halil ÇELİK (Ş.Urfa) R.P. 2911 Sayılı Toplantı ve 
C ^ V S ^ H ^ ^ ^ - ^ - W V N ^^^'Nvsvje ̂ 0 . leri Kanununa muhalefett 
S^vva». 

,H«^\\^.W«.v.s ^^^,'NVSVJC ̂ 0 . lerı Kanuni. 



S.No: E3aa llo: Adı.Soyadı vo Seçim Çevreni tanadolunan Suç 

49 3/270 Şevki YILMAZ (Rize) R.P. _̂  Hükümetin manevi şahsiyet 
^^«^«^"^V^^^VU^N*^^ r\^v^Mvw^_\\\K tahkir ve tezyif ettiği i 

50 3/271 Murat KARAYALÇIN (Samsun) CHP. 

51 3/309 Sema PlŞKÎNSÜT (Aydın) DSP. 

Ankara.Büyükşehir Belediy 
görevini ifa ettiği sırad 
kötüye kullandığı iddiasıy 

Görelini kötüye kullandığı 

I 52 3/310 

53 3/311 

Ataullah HAMÎDÎ (Batman) ANAP. 

Rasim ZAİMOĞLU(Giresun) ANAP. 

Batma Belediye Başkanlığı 
yaptığı sırada görevini ih 
işlediği iddiasıyla. 

298 Sayılı Seçimlerin Teme 
ve Seçmen Kütükleri Hakkın 
muhalefette bulunduğu iddi 

54 3/312 Hükümetin manevi şahsiyeti 
„. —*..,, alenen tahkir ve tezyif et 

Şevki YILMAZ (Rize) RP 



G.Mo: E s a s Mo: A d ı , S o ^ a d ı vo Hcçin ı ÇOVIMÜSL 

55 

t n r ı n c l o l u n a n Sın; 

3/313 

3/314 

Murat KARAY ALÇIN (Samsun) Glü'.. Ankara Büyükş°hir Belediy 
görevini ifa ettiği sırad 

Ali Talip ÖZDEMİR (İstanbul) ANAP. Bakırköy Eelediye Başkanl 
ifa ettiği sırada, görevi 
ettiği iddiasıyla. 

57 3/315 Ataullah HAMİDİ (Batman) ANAP. Eatrnan Eelediye Başkanlığ 
ifa ettiği sırada, zimmet 
kötüye kullanmak ve görev 
etmek suçlarını işlediği 

58 3/316 Bekir KUMBUL (Antalya) CHP. Dikkatsizlik,tedbirsizlik 
acemilik neticesi yaralam 
verdiği iddiasıyla. 

59 3/317 '.• Yasin HATÎPOüLU (Çorum ); RP. 291] Sayılı Toplantı ve G 
yüşleri Yasasına muhalefe 
iddiasıyla. 



E s a s No: A d ı , i 3 o y a d ı vn î î n ç l m Ç e v r e n i , 

3 / 3 3 8 Ekrem PAKDEMÎRLl ( M a n i s a ) ANAP. 

3 / 3 5 9 'Şevki-YILMAZ ( R i z e ) R P . 

VVKNJ ,SUV>R^ VJ«^:X .^OCS. .Çy^t ,"z. 'L- 'L/tSS^ 

1UL2&t> 

3/340 Ümer Vehbi HATİPOĞLU (D.Bakır)RP. 
Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale) RP. 

3/780 Mehmet Kemal AĞAR (Elazığ) DYP 
Sedat Edip BUCAK (Şanlıurfa) DYP 

îanadolunan Suç 
Görevli memura hakaret 

Hükümetin manevi şahsiy 
tahkir ve tezyif etmek 
Kanuna muhalefette bulun 
işlediği iddiasıyla. 

Görevi kötüye kullanmak 
leri iddiasıyla. 

• . • ' 

Cürüm işlemek için sila 
meydana getirmek,gıyabı 
sanığın gizlenmesine ya 
suistimal suçları ile 6 
nuna muhalefet suçların 
iddiasıyla. Q ^ . S , ^ M ^ ^ 



Sıra No : Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi : 

64 (3/827) Mustafa Hasan ÖZ (Ordu) R.P. 

65 (3/828) Mustafa BAYRAM (Van) R.P. 

66 (3/829) D.Fikri SAĞLAR (İçel) CHP. 

67 (3/830) Emin KUL (İstanbul) ANAP. 

68 (3/831) Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 
ANAP. 

69 (3/832) Şevki YILMAZ (Rize) R.P. 

Tsnadolunan Suç 

Tedbirsizlik ve dikkatsizli 
. . , . . . . , , . . • • 

olumune sebebiyet verme suçu 
iddiasıyla. 

Kasten adam öldürmek, müe 
6136 Sayılı Kanuna Muhalefe 
işlediği iddiasıyla. "*) c*,% A J O V 

Görevli memura mukavem 
• i j - - j j ' i işlediği iddiasıyla. 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşm 
ve Lokavt Kanununa muhale 
işlediği iddiasıyla. 

298 sayılı Seçimlerin Temel 
ve Seçmen Kütükleri H 
Kanuna aykırı davrandığı iddia 

Rize Belediye eski Başkanı i 
fenne ve gerçeğe aykırı o 
raporları kullanmak suçunu 
iddiasıyla, ( ^ ^ ^ v . ^ \K^SS. 



Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi ; Isnadolunan Suç 

(3/833) Zeki ÇAKIROGLU (Muğla) CHP Milas Belediye Meclisi eski ü - • , ..... , ,, , görevim kotuye kullanmak 
işlediği iddiasıyla. 

(3/834) Murat KARA YALÇIN (Samsun) 
CHP. 

(3/835) Sabri ERGÜL (İzmir) CHP. 

Görevini kötüye kullanmak 
islediği i d d i a s ı v l a . ^ ^ ^ ^ 

Devletin Emniyet Muhafaza 
lerini neşren tahrik ve tezy 
suçunu işlediği iddiasıyla. 

(3/836) D.Fikri SAĞLAR (İçel) CHP. 298 Sayılı Seçimlerin Temel H 
ve Seçmen Kütükleri H 
Kanuna muhalefet ettiği iddias 

(3/837) Ali Talip ÖZDEMİR (İstanbul) 
ANAP. 

(3/83 8) Mustafa Kemal AYKURT (Denizli) 
DYP. 

(3/839) Şevki YILMAZ (Rize) R.P. 

Görevi ihmal suçunu işlediği id 

Hizmet sebebiyle Emniyeti 
suçunu işlediği iddiasıyla. NGA 

Hükümetin manevi şahsiyeti 
tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla 



Sıra No : Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi : İsnadolunan Suç 

77 

•78 

79 

80 

81 

82 

(3/8.40) 

(3/841) 

Şevki YILMAZ (Rize) R.P. Din farklılığı gözeterek ha 
• H f c ^ ^ ^ < & ^ " V Q * ' ^ kışkırtm 

£ i J l ^ 3 ^ f i i , o £ î N c ^ < ^ ' işlediği iddiasıyla. SASLbfe) 

(3/842) 

Murat KARA YALÇIN (Samsun) Ankara Büyükşehir Belediye 
CHP. görevini ifa ettiği sırada göre 

kullandığı iddiasıyla. 

Mahmut DUYAN (Mardin) DYP. Gerçeğe aykırı rapor , d 
suretiyle sahte evrak tanzim 
mercileri iğfal suçlarını 
iddiasıyla. 

(3/843) İbrahim Halü ÇELİK (Şanhurfa)RR 5816 sayılı Atatürk aleyhi 
^ ^ ^ I ^ ^ \ \ ^ , V ' = * - « » ^ N "n^f^ÂvN^.^ suçlar hakkındaki Kanuna 
X > » . * W ^ . W < ^ f l â A . İ 3 a 3 \ e t t i g i iddiasıyla. 

(3/844) Zülfıkar GAZİ (Çorum) R.P. Konya Barosu Yönetim 
Üyelerine basın yolu ile hakar 
ettiği iddiasıyla. 

(3/845) İsmet ATALAY (Ardahan) CHP. 2821 Sayılı Sendikalar Kanu 
Maddesine muhalefet ettiği idd 



Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi ; Isnadolunan Suç 

(3/846) 

(3/847) 

(3/848) 

(3/849) 

(3/850) 

(3/851) 

(3/852) 

Sebğatullah SEYDAOĞLU 
(Diyarbakır) ANAP. 

Nezir BÜYÜKCENGİZ (Konya) 
CHP. 

Şevki YILMAZ (Rize) R.P. 

Muharrem Hadi DİLEKÇİ 
(Kastamonu) DSP. 

Hüseyin YAYLA (Hatay) ANAP. 

Hayri DOĞAN (Antalya} DYP. 

PKK terör örgütü si 
mensuplarına hal ve sıfa 
yardım etmek suçunu işlediği 

Adalet Bakanı Şevket 
görevinden dolayı haka 
iddiasıyla. 

Resmi evrakta sahtekarl 
işlediği iddiasıyla. 

Memura görevde hakaret ve 
suçlarını işlediği iddiasıyla. 

İhaleye fesat karıştırmak suç 
iddiasıyla. 

298 Sayılı Seçimlerin Teme 
ve Seçmen Kütükleri 
Kanuna aykırı davrandığı idd 

Kahraman EMMİOĞLU (Gaziantep) 2918 Sayılı Karayolla 
R.P. Kanununun 79, 2464 Sayı 

Gelirler Kanununun 52 ve 
Belediye Kanununun 111. 
muhalefette bulunduğu iddias 



Sıra No : Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi : 

90 (3/853) Ömer BİLGİN (İsparta) DYP: 

91 (3/854) Hadi DİLEKÇİ (Kastamonu) DSP: 

(3/855) Murat KARAYALÇIN (Samsun) 
CHP. 

92 

93 (3/856) Necdet MENZİR (İstanbul) DTP. 

Isnadolunan Suç 

Temadien, Devlet hesabın 
satmaya, yapmaya, memur ol 
alım, satım ve yapımına fesat 
Devleti zarara uğratıp, de 
üzerinden irtikapta bulunm 
işlediği iddiasıylajQiajs...^ ÜV 

2908 Sayılı Dernekler Ka 
2860 Sayılı Yardım Toplam . , / , , . . . . . muhalefette bulunduğu iddias 

657 Sayılı Devlet Memurları 
51 inci maddesi ile İl Öz 
Belediyeler, ve İl Özel 
Belediyelerin Kurdukları B 
bunlara bağlı Döner Sermaye 
ve İşletmelerde ilk defa 
atanacaklara ait sınav yönetm 
maddesine muhalefette 
iddiasıyla. ( S . S > ^ \ \ ^ \ - ^ 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
Aletler Hakkındaki Yönetm 
maddesine aykırı olarak taşım 
onay vermek suçunu işlediği i 



Sıra No : Esas No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi 

94 (3/857) Hasan PEKER (Tekirdağ) DYP: 

95 (3/858) Adnan KESKİN (Denizli) CHP. 

Isnadolunan Suç 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle 
sebebiyet vermek, suçunu 
iddiasıyla. 

Düzenlenen açık hava to 
basm mensupları önünde 
Cumhuriyeti Başbakanı Prof 
Necmettin ERBAKAN'ı he 
gördüğü vazifeden dolayı hak 
işlediği iddiasıyla. 

96 (3/859) Mustafa YILDIZ (Erzincan) CHP. 

97 (3/860) Kubilay UYGUN (Afyon) DYP. 

98 (3/861) Mustafa ÇİLOĞLU (Burdur) DYP. 

Devletin Askeri Kuvvetler 
tahkir ve tezyif suçunu 
iddiasıyla. 

Telsiz Kanununa muhalefette 
iddiasıyla. 

Müşteki veznadara bağırar 
bölümüne girip, boğazına 
duvara yaslayıp saldırıda 
iddiasıyla. 



Adı.Soyadı ve Seçim Çevresi __: İsnadolunan Suç 

Necdet MENZİR (İstanbul) DTP. İstanbul Emniyet Müdürü iken, Kan 

getirererek adli görevi kötüye kulla 

iddiasıyla. 

Murat KARA YALÇIN (Samsun) CHP. Görevini kötüye kullanmak suçunu 

Şevki YILMAZ (Rize) RP. Türkiye Büyük Millet Meclisinin m 
5 f c ^ İ ^ \ X ^ W . V A ^^N^ a l e n e n tahkir ve tezyif suçunu işled 

Murat KARA YALÇIN (Samsun) CHP. Görevini kötüye kullandığı iddiasıy 

İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) RP. Halka açık bir konuşmada Atatürk' 

fettXtN^VT^o^V^SVN^ alenen hakaret suçunu işlediği iddia 

Murat KARA YALÇIN (Samsun) CHP. İnşaat yapmak isteyen şahıslan zara 

İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) RP. Halkı din ve mezhep farklılığı göze 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v / V ' ^ ^ N ^ ^ t i N V ' 1 r ç , ı k ç a tahrik etmek suçunu işlediği 

SabriERGÜL (İzmir) CHP. Silahla tehdit suçunu işlediği iddias 

Mehmet Fuat FIRAT (İstanbul) R.P. Adliyenin manevi şahsiyetini alene 
„._..,.. . ettıgı iddiasıyla. 



Esas No : Adı.Sovadı ve Seçim Çevresi : îsnadolunan Suç 

3/894 Hasan Hüseyin CEYLAN (Ankara) RP. Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakar 

ifasıyla. K > » : ^ ^ ^ ^ a ^ 

3/909 Hasan Hüseyin CEYLAN (Ankara) R.P. Halkı din ve mezhep farklılığı gözete 

^ ; t - ^ ^^e.^.«^x.^ ı^İsSlzS^" s u ç u n u g ! ıdd 

3/910 Kahraman EMMİOĞLU (Gaziantep) R.P. Ilıracatta haksız yere yergi iadesi alm 

gümrüklere verdikleri beyannamelerd 
eşyalar ihraç ederek ve sahte gümrük 
meleri tanzim ederek teşekkül halind 
işlediği iddiasıyla. N|<_s.ç... ti «..>V. .. \d 

3/911 Ergun ÖZDEMİR (Giresun) D.Y.P. Görevli memura görevinden dolayı b 
. - • 

rhüteselsilen hakaret suçunu işlediği 

3/919 Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ma 
Q ^ ^ ^ ^ V ^ - W _ ^ N ^ J H « X ^ - ^ alenen tahkir ve tezyifsuçunu işlediğ 

3/920 H.Hüseyin CEYLAN (Ankara) BAĞ. Devletin Askeri Kuvvetlerini alenen 

^ T S T " ^ ^ - ^ ^ ^ ^ f * * etmek suçunu işlediği iddiasıyla. 



Esas No 

5/921 

Adı.Soyadı ve Seçim Çevresi İsnadolunan Suç 

İsmail KARAKUYU (Kütahya) D.Y.P. Başkalarına ait emtiayı yahut ticari i 

beyanlarla kötülemek suretiyle Türk 

hükümlerine muhalefet ettiği iddiası 

3/922 

3/923 

3/924 

Ufuk SÖYLEMEZ (İzmir) D.Y.P. 

Murat KARA YALÇIN (Samsun) C.H.P. 

Sabri ERGÜL (İzmir) C.H.P. 

Görevini kötüye kullandığı iddiasıyl 

Görevini kötüye kullandığı iddiasıyl 

Bergama İlçesi, Ovacık Köyü civann 
altın çıkarma olayım protesto etmek 
13.4.1997 tarihinde ilçe merkezinde 
edilen gösteri yürüyüşüne katılmak s 
iddiasıyla. 

5/925 Murat KARAYALÇIN (Samsun) C.H.P. Usulsüz ve yetkisiz kredi sözleşmele 
Belediyeyi muhtelif defalar borç altın 
görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 

5/938 

2/939 

Enis SÜLÜN (Tekirdağ) ANA.P. Görevi kötüye kullanmak suçunu işle 

Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. Cürmü övmek ve halkı kanunlara ita 
• ( ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ W ^ N ' « « x ^ ^ O c - etmek suçunu işlediği iddiasıyla. 

\\o >-sr̂ <̂  ^ ^ . s . O-^.^-C: zı.t. la^s. (2.0.2. tv\ 



S .No: Esas No : Adı.Sovadı ve Seçim Çevresi j . İsnadolunan Suç 

121 3/940 

122 3/967 

Murat KARAYALÇIN (Samsun) C.H.P. 

Lütfi YALMAN (Konya) R.P. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 

işlediği iddiasıyla. o W ^ , v » s K \ W 

Zimmet suçuna fer'an iştirak suçunu 

122 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

5/968 

3/969 

3/971 

3/972 

3/973 

3/974 

5/975 

Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. _% Devletin Askeri Kuvvetlerini alenen 

*.NT^\ . C ^ , G ^ 2 l İ . 1^^ f f m | ^ |H ç ? n u işlediği iddiasıyla. 

İ.Halil ÇELİK (Şanlıurfa) BAĞ. 

Ç^M £-* **"* \.- ^ÎKÛ0<>sS •^ r*"^v '^v t- etmek suçunu işlediği iddiasıyla. 

Devletin Askeri Kuvvetlerini alenen 

- * • ' • - - • • ' • - • ' 

Mustafa KUL (Erzincan) C.H.P. 

Salih KAPUSUZ (Kayseri) R.P. 

Ömer BİLGİN (İsparta) D.Y.P. 

Ömer BİLGİN (İsparta) D.Y.P. 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediğ 

Basın yolu ile hakeret suçunu işlediğ 

Özel evrakta sahtecilik suçunu işled 

Zimmet ve görevi kötüye kullanmak 
iddiasıyla. 

Murat KARAYALÇIN (Samsun) C.H.P. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 
işlediği iddiasıyla. 



S.No: Esas No 

130 3/977 
Ad», Soyadı ve Secim Çevresi 
Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. 

İsnadohınan Suç 

Devlet Bakanı Mustafa Taşar'a gıyabın 
fc^^V^y*^^»^***. hakaret suçunu işlediği iddiasıyla. 

Cb^.6^-î-, İ1.2.İ33S/2İL2.6 £>) 

131 3/978 Ömer BİLGİN (İsparta) D. Y.P. Görevi kötüye kullanmak, sahte evrak 
Sayılı Yasası'na muhalefete suçlarını iş 

132 3/981 Ömer BİLGİN (İsparta) D. Y.P. 

133 3/982 Mehmet AĞAR (Elazığ) D. Y.P. 

Görevini müteselsilen kötüye kullanma 

işlediği iddiasıyla. v.>> Ç":j.'~ I5-*. t.. 

Görevi kötüye kullanma suçunu işlediğ 

134 3/983 Murat KARA YALÇIN (Samsun) C.H.P. Görevi kötüye kullanma suçunu işlediğ 

135 3/985 Seyyid EYUPOGLU (Şanlıurfa) ANA.P. Devlet hakimiyetinde bulunan toprakla 
Devlet idaresinden ayırmak amacıyla k 
ve bölücü çete sayılan PKK örgütü me 
ettiği iddiasıyla. 



S.No: Esns No : Adı, Soyadı ve Seçim Çevresi : fsnadolunan Suç 
136 3/986 İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) BAĞ. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanun 

° ^ 
137 3/987 Meral AKŞENER (İstanbul) D. Y.P. Hakaret ve şartlı tehdit suçunu iş 

138 3/988 Murat KARAYALÇIN (İstanbul) C.H.P. Görevi kötüye kullanmak suçunu 

139 3/989 Mustafa ZEYDAN (Hakkari) D.T.P. Toplu mermi kaçakçılığı suçunu 
suçunu işlediği iddiasıyla. 

140 3/990 Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. Devletin Askeri Kuvvetlerini tah 

141 3/991 Ergun ÖZDEMİR (Giresun) D.Y.P. Meskun mahalde ateş etmek suç 

142 3/992 Yasin HATİBOĞLU (Çorum) R.P. TCK.'nun 159/1. maddesine mu 
iddiasıyla. 



S.No: Esas No: Adı,noyadı ve Hecini Çevrej.i îsnadolunan Suç 

143 3/104-3 Şevki YILHAZ(Rize) Bağımsız Hükümetin Manevi Şahsiyeti 
ft, vv v \ -^ • ' w feahkir ve tezyif etmek ve 
^ ^ ^ ^ ^ o ^ X ^ T ^ o ^ ^ ' hakaret suçlarını işlediği 

144 3^1044 Salih KAPUSüZ(Kayseri) E.P. Yayın Yolu ile görevliye h 
işlediği iddiasıyla. 

145 3/1045 Mehmet ELKATIûIŞ(Nevşehir)R.F. Görevliye Neşren hakaret s 
iddiasıyla. 

1 
1—' 
00 
es 
1 

146 
147 

1 4 8 

1 4 9 

1 5 0 

3/104S 
3/1049 

3/10#ü 

3/10Jİ 

3/10S2. 

Temel KARAMOILAOĞLU(Sivas)E .P. 
Ahmet Cemil TUKÇ (Elazığ) E.P. 

Ahmet Çeiik(Adıyaman)R.P. 

Avni Do^an (Kahramanmaraş)E.P. 

Abdullah ÖZBSY(Karaman) E.P. 

yi* 
Görevi ihmal suçunu işledi 
Devletin Askeri Kuvve'tleri 
tahkir ve tezyif etmeks suç 
iddiasıyla. 
Sahte evrak tanzim etmek s 
iddiasıyla. 
Devletin Askeri Kuvvetleri 
ve tezyif etmek suçunu işl 
Tedbirsizlik- ve dikkat 
maya sebebiyet vermek 
sıyla. 

151 3/1053 Ömer BÎLGİN (Isparta)DYP. Görevi Kötüye kullanmak su 
iddiasıyla. 



S.No: Esas No: A d ı , S o y a d ı ve Geçim Çevrnsîi Î3ri3dolunan Suç 

152 3/1071 Tansu ÇÎLL3R( î s tax ıbu l )mP 

1 5 3 3/1072 Şûvki YILMAZ(Eize) R .P . 

• . 1 5 4 3/1073 Şevk i YILkAZ(Rize) B .P . 

1 1 5 5 3/1081 Ömer BÎ1GÎN ( İ s p a r t a ) DYP. 

Devletin Askeri Kuvv 
tahkir ve tezyif etmek 
iddiasıyla. 

Hükümetin Manevi Şah 
Askeri Kuvvetlerini, Dev 
faza Kuvvetlerini Adliy 
t ini, TEMî.!' ni ve Bakanlı 
ve tezyif etmek suçunu 

•^^^\^x. ̂ V-*' 

Görevi kötüye kullanmak 
iddiasıyla. "1 UJ.; .. \W./. ^ 

156 3/1082 Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)RP. 

157 3/1083 

Devletin askeri kuvvetl 
ve tezyif etmek suçunu 

Şerif BEDÎRHAN0Ğ1U (Van) ANAP. 
Cemil ERHAN (Ağrı) DYP. 
İbrahim Halil ÇELİK (S.Urfa)BAG.fPn^,cv* 
Mustafa YILMAZ (Gaziantep)DSP. ^ 
Mahmut IŞIK (Sivas) CHP. . 

2908 Sayılı Kanuna muh 
iddiasıyla. 



S.No: E33B llo: A d ı , S o y a d ı vn Suçim Ç e v r o n i 

1 5 8 3/1110 A t a u l l a h HAMÎDÎ (Batman) ANAP. 

1 5 9 3/1111 Abdu l l ah GÜL ( K a y s e r i ) BP, 

1 6 0 3 / 1 H 2 A l i T a l i p ÖZDEMÎE ( îs tanhul)ANAP, 

1 6 1 3 / H 2 1 Oguzhan ASÎLTÜEK (Mala tya ) RP. 

I 
I—' 
00 . 

I 
162 '3/1144 Murat KARAYALÇIN (Samsun) CHP. 

163 3/1145 Muhsin YAZICI0ĞLU (Sivas) BBP. 

tnrıadolıuıan Sut; 

Görevi kötüye kullanmak 
işlediği iddiasıyla. 

Yargıtay Cumhuriyet Başs Vural Savaş'a görevinden hakaret suçunu işlediği 

Görevi ihmal ve kötüye ku 
suçunu işlediği iddiasıyl 

RP.nin 14.Kuruluş yıldönü 
yaptığı konuşmada halkı 
mezhep veya bölge farkı g 
ve düşmanlığa açıkça tahr 
işlediği iddiasıyla. 

Görevi ihmal suçunu işle 

Devletin askeri kuvvetler tahkir ve tezyif etmek su iddiasıyla. 



G.flo: Esas Ko : Adı, Soyar! ı vn Suç I m Çevrotsi 

164- 3/1165 Ömer BÎ1GIN (İsparta) DYP. 

16 5 3/1166 Abdullah-Gtti./(Kayseri) R.P. 

166 3/1167 Zeki ERGEZEN (Bitlis) R.P. 

167 3/1168 Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ.. 

168 3/1191 Abdullah GÜL (Kayseri) RP. 

169 3/H92 Mustâfa YILDIZ (Erzincan) CH?. . 

tnnadolunan Suç 

Görevini kötüye kullanm 
işlediği iddiasıyla. 

Devletin Askeri Kuvvetl 
Adliyenin Manevi Şahsiy 
ve tezyif etmek suçunu 
iddiasıyla. 

Devletin Askeri Kuvvetl 
alenen tahkir ve tezyif 
suçunu işlediği iddiası 

Görevliye hakaret suçun iddiasıyla. " 

Görevden dolayı hakaret 
işlediği iddiasıyla. 

Tedbirsizlik ve Dikkats 
sunucu yaralamaya sebeb 
suçunu işlediği iddias 



S. No: Eoas Ho: A d ı , S o y a d ı vo Koç İm ÇevrooL tmtndolunan Suç 

170 3/1193 Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. ^ Hakaret suçunu işlediği 

171 • 5/119* 

172 3/1210 

Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. Görev, sebebiyle hakaret 
r N u . , _ . . işlediği ̂ iddiasıyla. 

Necati "ÇELİK (Kocaeli) RP. Görevi nedeniyle gıyap 
suçunu işlediği iddias 

173 3/1211 Mehmet AĞAR (Elazığ) DYP. Susurluk yakınlarında 
trafik kazasında vefat 
Özbay kimlikli Abdulla 
Yaşar öz isimli kişi d 
silah taşıma izin belg 
tanzim ettiği iddiasıy 



S. No: Eoaa No: Adı.Soyadı vn Suç im Çcvvoul tjuıadoiunan Suç 

3.74. 3/1239 İbrahim YILMAZ (Kayseri) ANAP. Hakaret ve tehdit suçunu 
iddiasıyla. 

175 3/1240 Nuri YABUZ (Afyon) ANAP. Tedbirsizlik ve dikkatsiz 
ölüme sebebiyet vermek su 
iddiasıyla. 

176 3/1241 Kahraman EMMÎOĞLU (G.Antep.)R.P. Devletin askeri kuvvetler 
tahkir ve tezyif etmek su 
iddiasıyla. 

1 177 5/1242 

178 3/1254 

Meral AKŞENER (İstanbul ) DYP. Devletin askeri kuvvetler 
tahkir ve tezyif ettiği i 

Hasan Hüseyin CEYLAN (Ankara) BAĞ. Cumhurbaşkanına gıyapları 
(X^^=,V^.W^ n^îv^ .etnek 8uçımu ^leâi^ idd 



S.No: E3as Ilo: Adı,Soyadı VR Seçim ÇevroisL tfirıad olunan- Suç 

179 3/1263 

180 3/1264 

Şevki YILMAZ (Rİze) BAĞ. Türklüğü, Cumhuriyet i, TBMM 
fr\v̂ v̂,̂ 'ŵ NvV̂ \ L ,. v — \v manevi şahsiyetini,Bakanl 
s ^ ^ ^ 0 T " ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ - Askeri ve Emniyet Muhafaz 

Şevki YILMAZ (Rize) BAĞ. 

alenen tahkir ve tezyif et 
işlediği iddiasıyla. 

Cumhurbaşkanına gıyabında 
suçunu işlediği iddiasıyl 

1 8 1 3/1265 :• Ş e v k i YILMAZ" (R ize ) BAĞ. Atatürk'ün anı&ına ve eser 

j- 18 2 3/1266 Şevki'YILMAZ (Rize) BAĞ. Kanunun suç saydığı eylem 
rrv Yi. v \ ~-' işlediği iddiasıyla. 

183 3/1267 İbrahim Yaşar DEDELEK (E.Şehir) 
(ANAP.) ' 

298 Sayılı Kanuna muhalef 
işlediği iddiasıyla. 

184 3=/1268 Tansu ÇİLLER (İstanbul) DYP. Askeri heyete hakaret suçu 
iddasıyla. 



S.No: Esas No : Adı.Sovndı ve Seçim Çevresi 

185 3/1274 Mehmet BAT ALLI (G.Antep) D.T.P. 

186 3/1275 Naim GEYLANİ (Hakkari) ANA.P. 

187 3/1294 Mehmet GÖLHAN (Ankara) DYP. 

188 3/1303 Tansu ÇİLLER ( İ s t a n b u l ) DYP. 

189 3 /1321 Veysel CANDAH (Konya) FP. 

190 . 3/1323 Mustafa KUL (Erzincan) CHP 

İsnadolunan Suç 

Görevli memura gö 
işlediği iddiasıyla 

Terörle mücadelede 
kimliklerini açıklam 
termek suçunu işled 

Askeri Eesmi 
işlediği iddi 

Hükümetin man 
tahkir ve tez 
iddiasıyla. 

İhaleye fesat 
işlediği iddi 

Hakaret ve s 
iddiasıyla. 



S.Ho: Eaaa IIo: Adı, Soy adı vn Suç i m Çevrus:L 

191 3/134-9 Sami KÜÇÜKBAŞKAN (Antalya)ANAP. 

192 3/1375 Hasan Hüseyin ÖZ (Konya) F.P. 

tnnadolunan Suç 
' 

1163 Say ı l ı Kooperatifle 
muhalefet suçunu i ş l e d i ğ 

Tedbi r s iz l ik ve d ikka t s i 
ölüme sebebiyet verme su 
i d d i a s ı y l a . 
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DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN MtLLETVEKtLLERİ 

1 

-

3 

4 

5 

f. 

7 

S 

9 

II) 

II 

12 

13 

14 

15 

l(. 

17 

18 

M» 

ADI SOYADI 
Ali Rıza Bey 
Cebelibereket Mebusu 
Ali Canini Bey 
v i.Antep Milletvekili 

Fikret Oıuırulp 
Bileeik Milletvekili 
İhsan Bey 
Cebelitarık Milletvekili 

Ali Saip Ursavaş 
Urla Milletvekili 
Rel'et Ulgen 
Urla Milletvekili 
1 lasip Ahmet Aylıma 
Tokat Milletvekili 
Reşad Aydınlı 
Denizli Milletvekili 
Sadık Aklojjan 
Al'um Karahisar Milletvekili 
Hüseyin Cahit Yalan 
KarsMillelvekili 
İbrahim Us 
K.ıı> Milletvekili 

Sırrı Atakıy . 
Kırşehir Milletvekili 

Osman Ali Siroğlu 
Kırşehir Milletvekili 
Kamil KırıkoğUı 
Malalva Milletvekili 
Osman Bülükbaşı 
Kıışelıir Milletvekili 
Nuri Beşer 
Zonguklak Milletvekili 

(,'etiıı Allan 
İstanbul Milletvekili 

A.Celal Sungur 
\O/>ŞM Milletvekili 

i Alı Karahaıı 
i Hakkari Milletvekili 

TARİH 
8.2.1928 

14.4.1928 

21.4.1928 

21.4.1928 

18.10.1935 

23.1.1942 

23.1.1942 

2.12.1949 

24.3.1950 

18.4.1952 

2.7.1956 

2.7.1956 

7.7.1956 

7.7.1956 

26.6.1957 

14.2.1962 

21.7.1967 

8.4.1968 

21.10.1968 

DÖNEM 
3 

3 

3 

3 

5 

6 

6 

8 

9 

10 

10 

1 

2 

2 

2 

CİLT 
2 

3 
3 

3 

1-2 

3 
5 

21 
23 
12 
23 
24 

25 

II 
14 
II 
12 
13 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
12 
20 

2 

9 
20 
21 

25 
27 

20 
27 
28 

BİRLEŞİM 

52 
61 

63 

36 

63 
46 

3 
30 
66 
30 

72 

16 
63 
56 
72 
84 
56 
80 
84 

41 
44 
45 
5 
134 
144 

43 
47 
70 
136 
73 
95 

SAYFA 
136, 141, 143 

13.20.37 
132,143.150 

196,197 

176, 195-16, 
56,58, 105 
196. 197 
94, 97. 99 

18 
116.123.128 
76 
102.122.123 
126,201,232 

3,1035,1037 
1050 
124 
398.438.447 
140 
40 
34.35.47 
140 
428 
36.37.47 
140 
428 
331 
570 
322.413.452. 
519.530.533 
208 
307 
331.339 
53 
429 
.17I1..TM..VM.427 

•I;K.-UI.V4X;.-IS5 

2 
132 ' 
593.611 
547 
672 
l l l | y . l l ) 2 4 . I I I . V l 

• — ı 

Y U c c ü i v ı ı ı ı ' ı ı 
s e v k 
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20 

21 

1 1 

23 

24 

25 

2<>. 

27 

2X 

29 

ADI SOYADI 
(>ıhaıı Doğan 
Cırnak Milletvekili 
(3/462, T.C.K.l25.mad.,S.S.586) 
(.1/789. T.C.K.125 mad.,S.S.589) 
(3'1038,T.C.K.I25mad.,S.S.587) 
Sırrı Sakık 
Muş Milletvekili 
(3/462, T.C.K.125.mad.,SS.586) 
(3/789. T.C.K.125 mad.,S.S.589) 
Mahmut Almak 
Sımak Milletvekili 
(3 462, T.C.K.l25.mad.,SS.586) 
(3/789, T.C.K.125.mad.,S.S.5S9) 
(3/!034.T.C.K.I25.nuıd..S.S.549) 
Hatip Dicle 
Diyarbakır Milletvekili 
(.V4()2.T.C.K.I25.nukl.,SS.586) 
<3'789.T.C.K.I25.mad.,S.S.589) 
l.eylaZana 
Diyarbakır Milletvekili 
(3:462. T.C.K. 125.mad.,SS.586) 
(3/789. T.C.K.125.mad.,S.S.589) 
(3 l029,T.C.K.125.nıad..S.S.55l) 
(3/l093.T.C.K.I25.nıad.,S.S.550) 
Ahmet Türk 
Mardin Milletvekili 
(.V4o2.T.C.K.I25.mad.,SS.586) 
(3/789. T.C.K. 125.mad.,S.S.589) 
(3/997,T.C.K.125.mad.,S.S,552) 
(.V|()29.T.C.K.I25.mad..S.S.55l) 
Selim Sadak 
Sımak Milletvekili 
(3/996.T.C.K 159/1 .mad.,S.S.588) 
Hasan Mezarcı 
İstanbul Milletvekili 
(3 745.5SI6S.K. S.S.6I6) 
M.Kemal Ayar 
l'la/ıy Milletvekili 
ı V 7 S I I . T . C . K . . 1 . I . V 2 - . ' 5 . 2 % . 2 4 0 . I I K K I . S . S , 4 ( ) 3 ) 

Sedat lidip Bucak 
Ş.l.'ı la Milletvekili 
ı '. TSIl.'l t'.K .îl.> 2-.V2Wı.240.m;u.l.S S.4H.1) 

TARİH 
2.3.1994 

3.3.1994 
3.3.1994 

2.3.1994 
3.3.1994 

2.3.1994 
3.3.1994 
3.3.1994 

2.3.1994 
3.3.1994 

2.3.1994 
3.3.1994 
3.3.1994 
3.3.1994 •_ 

2.3.1994 
3.3.1994 
3.3.1994 
3.3.1994 

3.3.1994 

3.3.1994 

11.12.1997 

11.12.1997 

DÖNEM 
19 

19 
19 

19 
19 

19 
19 
19 

19 
19 

19 
19 
19 
19 

19 
19 
19 
19 

19 

19 

20 

20 

CİLT 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 
54 

54 
54 

54 
54 
54 
54 

54 
54 
54 
54 

54 

54 

BİRLEŞİM 
78 

79 . 
79 

78 
79 

78 
79 
79 

78 
79 

78 
79 
79 
79 

78 
79 
79 
79 

79 

79 

27 

27 

SAYFA 
244:252 

363:366 
404 

253:254.257:260 
381:388 

260:277 
374:379 
402:404 

279:284 
367:371 

.. i 

290:297 
371:374 
397:401 
391:395 

297:301 
379:381 
404:406 
395:397 

406:410 

410:417. 
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4. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedii/c 'ün; 
- Ankara Gölbaşı 'nda TMO siloları açılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına, 
Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'in; 
- Pancar ekim alanlarının sınırlandırılmasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'in yazılı cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Soru : 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi sanayi sektöründe yapılan yatırımlara paralel olarak tarım sektörün

de ve özellikle tahıl üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. İlçemizde TMO silolarının bulun
mayışı halkımızı büyük sıkıntılara sokmaktadır. Yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için 
Gölbaşı İlçesine TMO silolarının açılması yönünde bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız bulun
makta mıdır? Varsa bu çalışmanız ne zaman sonuçlanacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yeralan sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 
Hasan Çağlayan 

Çorum 
Soru : 
Şekerpancarı üreticilerine her yıl pancar ziraatinde kullanmaları için gübre verilmekte ve bu 

gübre Devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Ancak 1998 ürünü olacak pancar üretimi dönemin
de, gübre sübvansiyonundan yararlanma hakkı, ilgili ziraat odasından alınacak çiftçi belgesi ibrazı 
şartına bağlanmıştır. Ziraat odaları ise üzerine arazi tapusu ya da noter tasdikli ortaklık senedi ol
mayan çiftçilere çiftçi belgesini vermemektedir. Ayrıca pancar üretiminde ekim alanlarının belir
lenmesi konusunda da üreticilerimiz bazı sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Buna göre; 

1. Gübre sübvansiyonundan yararlanmanın, ziraat odasından alınacak çiftçi belgesi şartına 
bağlanmasının nedenleri nelerdir? 

2. Ekim alanları sınırlandırılan, yüksek girdilerle üretim yapan pancar üreticileri için, gübre 
kullanımı konusunda getirilen bu şartı bir bürokratik engel ve beraberinde gelen malî bir külfet ola
rak görüyor musunuz? 

3. Gübre sübvansiyonuna ilişkin bu düzenlemeyi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Düşünü
yorsanız han^i tarihte kaldırmaya planlamaktasınız? 

4. Ziraat odalarının, üzerine arazi tapusu ya da noter tasdikli ortaklık senedi olmayan çiftçile
re çiftçi belgesini vermemesini uygun buluyor musunuz? 

5. Pancar ekim alanlarının belirlenmesinde hangi kriterler uygulanmaktadır? 
6. 1998 Yılı pancar ekim döneminde ekim alanları belirlenirken, 1994 yılında pancar ekimi ya

pılan araziler haricindeki alanlara ekim izni verilmemiştir. 1994 Yılında sulu arazisi olmadığı için 
ekim yapamamış çiftçiler, sonradan yapılan sulama göletleri ile bu imkâna kavuştuğu ve ekim ta
lebinde bulundukları halde neden ekim izni alamamışlardır? 

7. Sulu tarım imkânına kavuşan arazilere ekim izni verilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? 
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T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.3.1998 

Sayı: KDD.G.4/703 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 Mart 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11724 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen; Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük ve 
Çorum Milletvekili Sayın Hasan Çağlayan'a ait yazılı soru önergelerine ilişkin bakanlığımız görüş
leri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Taşar 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Yazılı Soru Önergesi Sahibi : Saffet Arıkan Bedük 
Ankara Milletvekili 

(EsasNo: 7/4554-11554) . 
Soru : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi sanayi sektöründe yapılan yatırımlara paralel olarak tarım sek

töründe ve özellikle tarım üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. İlçemizde TMO silolarının bu
lunmayışı halkımızı büyük sıkıntılara sokrnaktadır. Yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi 
için Gölbaşı İlçesine TMO silolarının açılması yönünde bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız 
bulunmakta mıdır? Varsa bu çalışmanız ne zaman sonuçlanacaktır? 

Cevap : Gölbaşı ve çevresinde hububatın alımı kuruluşumuzun Ankara Bölge Müdürlüğüne 
bağlı Güvercinlik ve Haymana Şube Müdürlükleri ile Oyaca Ajans Amirliği tarafından yapıl
makta ayrıca Karaali ve Karagedik işyerlerinde oluşturulan geçici ekiplerde de alımlar sürdürül
mektedir. 

Güvercinlik deposu 65 000 Ton, Haymana deposu ise 6 000 Ton kapasiteli olup, Oyaca'da ise 
kısa süre sonra hizmete girecek olan 4 800 Ton kapasiteli silo inşaatı devam etmektedir. 

Gölbaşı İlçesi, Güvercinlik Şube Müdürlüğü deposuna yaklaşık 20 km mesafede olup, bu ka
dar kısa bir mesafe içerisinde yeni bir depo tesisi ekonomik bulunmadığından yatırım programın
da yer almamıştır. Ayrıca bu konuda kuruluşumuza yapılmış bir talep bulunmamakla birlikte, önü-
mezdeki yıllarda üretim durumunun depo ihtiyacını gerektirmesi halinde bu husus ayrıca değerlen
dirilecektir. 

Yazılı Soru Önergesi Sahibi ; Hasan Çağlayan 
Çorum Milletvekili 

(Esas No: 7/459-11616) 
Soru : 

Şekerpancarı üreticilerine her yıl pancar ziraatinde kullanmaları'için gübre verilmekte ve bu 
gübre devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Ancak 1998 ürünü olacak pancar üretimi dönemin
de, gübre sübvansiyonundan yararlanma hakkı, ilgili ziraat odasından alınacak çiftçi belgesi ibrazı 
şartına bağlanmıştır. Ziraat odaları ise üzerine arazi tapusu ya da noter tasdikli ortaklık senedi ol
mayan çiftçilere çiftçi belgesini vermemektedir. Ayrıca pancar üretiminde ekim alanlarının belir
lenmesi konusunda da üreticilerimiz bazı sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır.' 
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Buna göre; 

Soru 1. Gübre sübvansiyonundan yararlanmanın, ziraat odasından alınacak çiftçi belgesi şar
tına bağlanmasının nedenleri nelerdir? 

Cevap 1. Kimyevi gübre desteklemelerinde istenen çiftçilik belgesi yeni bir uygulama olma
yıp, 1994 yılından günümüze kadar yapılan iş ve işlemlerde "Çiftçilik Belgesi" aranmıştır. Tarım
da kullanılan ve desteklenen ucuz kimyevi gübrelerin tarım dışı amaçlarla kullanılmasını önlemek 
ve meydana gelebilecek suiistimalleri giderebilmek için, Ziraat Odalarından "Çiftçilik Belgesi" is
tenmesi yoluna gidilmiştir. Aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizin örgütlenmesi de 
teşvik edilmektedir. 

Soru 2. Ekim alanları sınırlandırılan, yüksek girdilerle üretim yap:.n pancar üreticileri için, 
gübre kullanımı konusunda getirilen bu şartı, bir bürokratik engel ve beraberinde gelen malî bir 
külfet olarak görüyor musunuz? 

Cevap 2. 27.11.1997 tarihinde yürürlüğe giren 97/10244 sayılı Kararname ile kimyevi gübre 
desteklemesi, üretici ve dağıtıcı kuruluşlara yapılmaya başlanmıştır. Böylece daha önceden kimye
vi gübre desteğini kendisi alan ve bir takım bürokratik engellerle yorulan çiftçinin, bu tür zorluk
lardan kurtulması sağlanmıştır. 

Soru 3. Gübre sübvansiyonuna ilişkin bu düzenlemeyi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Düşü
nüyorsanız hangi tarihte kaldırmayı planlamaktasınız? 

Cevap 3. 1974 Yılında yaşanan petrol şokunda aniden yüksek rakamlara ulaşan kimyevi güb
re fiyatlarının çiftçilerimizi fazla etkilememesi ve 1,3 milyon ton olan fiziki yıllık gübre kullanımı
nın artırılması için, destekleme yapılma yoluna gidilmiştir. Nitekim bugün için fiziki olarak kim
yevi gübre kullanımı yılda yaklaşık 5 milyon tona ulaşmış bulunmaktadır. Bu da göstermektedir ki 
fiyat artışları ile gübreye olan talep, yapılan destekleme politikalarıyla dengelenmiştir. 

1998 Yılı içerisinde kimyevi gübre desteklemeleri için 100 trilyon Türk lirası ödeme yapıla
cağı düşünülmektedir. Çiftçimizin fiyat artışları karşısında mağduriyetini önlemek ve gübre kulla
nımını teşvik etmek için yapılan kimyevi gübre destekleme işlemleri; 

a) Ürün borsalarının kurulması, 
b) Üretici Birliklerinin kurulması ve çiftçinin teşkilâtlanmasının tamamlanması, 
c) Tarımda verimliliğin artırılması ile ilgili şartlarının oluşması ile birlikte tekrar gözden geçi

rilecektir. 
Bu itibarla kimyevi gübre destekleme uygulamaları devam ettiği sürece, "Çiftçilik Belgesi " is

tenecektir. Ancak çiftçimizin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, bundan son
ra doğabilecek darboğazların giderilmesi için; bakanlığımızca gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

Soru 4. Ziraat odalarının, üzerine arazi tapusu ya da noter tasdikli ortaklık senedi olmayan çift
çilere çiftçi belgesini vermemesini uygun buluyor musunuz? 

Cevap 4. Bakanlığımızın 98/1 sayılı Tebliğ ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin tüm teşkilâtı
na .yayınladığı 5.2.1998 tarih ve 154 sayılı yazısı ile; çiftçilik belgesi edinmekte çıkabilecek tüm 
güçlükler giderilmiştir. Buna göre çiftçilik belgesi edinmede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri, S.S. Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatif ve Birlik
leri ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Üyesi çiftçiler için "Çiftçilik Belgesi" edinmede 
her türlü kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. Bu kuruluşların üyesi olan çiftçiler için "Çiftçilik Bel
gesi" doldurulurken, kuruluş yetkililerinin beyanları esas alınmıştır. Herhangi bir tapu kaydı, noter 
tasdikli kira kontratı, ortaklık belgesi ve benzeri evraklar istenilmeyerek, çiftçilerimizin işi kolay-
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laştırılmıştır. Ayrıca yukarıda zikredilen kuruluşlara üye çiftçilerden 500 000 TL. belge ücreti ha
ricinde herhangi bir para talep edilmeyerek gereksiz maddi külfetlerden kurtarılmıştır. 

Soru 5. Pancar ekim alanlarının belirlenmesinde hangi kriterler uygulanmaktadır? 

Cevap 5. Pancar ekim alanlarının belirlenmesinde, üretici talepleri, fabrikaların işleme kapa
siteleri, bölgelere göre değişkenlik gösteren nominal kampanya süreleri, fabrikaların son üç yıllık 
üretimleri ve yurtiçi şeker talebi esas alınmaktadır. 

Soru 6. 1998 yılı pancar ekim döneminde ekim alanları belirlenirken 1994 yılında pancar eki
mi yapılan araziler haricindeki alanlara ekim izni verilmemiştir. 1994 yılında sulu arazisi olmadı
ğı için ekim yapamamış çiftçiler, sonradan yapılan sulama göletleri ile bu imkâna kavuştuğu ve 
ekim talebinde bulundukları halde neden ekim izni alamamışlardır? 

Cevap 6. — Pancar bir üçlü münavebe bitkisi olduğundan 1998 yılı pancar ekim alanları 1995 
yılı ile dönüşümlüdür. Bu yıl ekim alanları, ülke talebi doğrultusunda 1995 yılına göre % 65 artı
rılmıştır. 

Pancar üretimi başta alım fiyatı, hava şartları ve alternatif ürün fiyatlarına bağlı olarak yıldan 
yıla büyük değişkenlikler göstermekte, bu da şeker üretiminde büyük istikrarsızlıklara yol açmak
tadır. Yurtiçi şeker talebinin ithalata gerek kalmadan yerli üretimle karşılanması, istikrarlı bir pan
car üretimi ile mümkündür. Pancar üretiminde istikran sağlamak amacıyla Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğünce 1998 yılında pancar üretiminde kontenjan uygulaması başlatılmış ve yurtiçi 
talebi karşılayacak düzeyde şeker üretimi için üretilmesi gereken pancar miktarları fabrikalar ba
zında belirlenmiştir. Uygulamanın esası, her yıl pancar üretim miktarlarını yurtiçi şeker talep artı
şı oranında artırmaktadır. Dolayısıyla ekim alanları her yıl ülke şeker talebindeki artışı karşılaya
cak düzeyde artırılacaktır. Uygulama, ülke ve üretici çıkarlarının buluştuğu bir sistem olarak de
ğerlendirilmelidir. 

Soru 7. Sulu tarım imkânına kavuşan arazilere ekim izni verilmesi konusunda çalışmalarınız 
var mıdır? 

Cevap 7. Bugünkü koşullarda ülkemizde pancar ekiminde uygun alanların sadece % 35-45 'ine 
ekim yapılmaktadır. Bunda yurtiçi şeker talebi belirleyici olmaktadır. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 
Müdürlüğünce fabrikaların işleme kapasiteleri ve yurtiçi talep artışı dikkate alınarak sulama imkâ
nına kavuşan alanlarda pancar ekimi yaptırılmasına çalışılmaktadır. 

© 
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s 
KAMUM TASAMI YE TVSKLtFLERtYLE 

^KOMİSYONLARDAN. GELEN DİÜER'İŞLER 

î. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2. —- Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

-(l.-göriişme 20.11.1997 Perşembe giinii tamamlanmıştır.) " 

3̂  — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner* 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

4t — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Mületvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, 
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Ye
timlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998) 

5. — 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 
Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3792 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 
Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Burdur Millet
vekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Rize Mil
letvekili Ahmet Kabil'in, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur ve 8 Arkadaşının, 
Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Konya Mil
letvekili Ali Günaydın'ın, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık ve 2 Arkadaşının, Siirt 
Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının ye Muş Milletvekili Nedim 
llci'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/692, 1/683, 2/24, 2/31, 2/34, 2/170, 
2/243, 2/307, 2/556, 2/574, 2/660, 2/661, 2/664, 2/666, 2/726, 2/727, 2/793,' 2/828, 
2/954, 2/1052) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998) 
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KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

6. — Adana Milletvekili 1. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç îlçe ve Bir 
11 Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyıîmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

X 7. —Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 8.1 — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X' 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

Xi 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 13̂  — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X! 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundıığu-
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na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 15. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ' Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik. ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kânun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 19. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

XI 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

!X 21. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

X 22. —Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 23. — Birleşmiş Milletler İldim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 
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X 24. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4. İ 997) 

X 25, —İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

X 26. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları ,'l/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 27. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

I 

X 28. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : .294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 29. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) 
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 30. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları' (1/362) (S. Sayısı •: 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 31, —'-Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

— S — 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

X 33. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S, Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

XI 35. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 

X' 36. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X' 37, — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

X 3 8 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç örgütü Arasında 
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi .: 31.7,1997) 

X 39., — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek. Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta-, 

rihi : 31.7.1997) 

X '40 ,—Uluslararas ı Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 42< — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk. Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti' Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine 
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İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi.: 27.1.1998) 

X 43. — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 44. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/676) 
(S: Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.2.1998) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında 
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtaları
nın Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 11.2.1998) 

X 46. — Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11.2,1998) 

X 47. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

XI 48. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar , Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor 
lan (1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 50, — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 
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X 51. —Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri (komisyonları raporları (1/640) (S. 
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

XI 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ti
caret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

I 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

54. -•• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun ,Teklifi ile İzmir Milletvekili 
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi :, 23.12.1996) 

X 56. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

57- — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet-'Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997) . 

58. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs» 
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma, tarihi : 21.1.1998) 
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59. —Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

60. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

61. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

62. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

63. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

64. — Bölge İdare Mahkemeleri, tdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi ; 
10.3.1997) 

65. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

66. — İcra ve îflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi . 17.2.1997) 

67. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmündo Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) 

68.—Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 
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69. --- Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.J.1998) 

7Ö< — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

7Î!, — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

72. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X1 73. —Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

74. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

X 75. —- Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

76. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

77. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 14.5.1996) 
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78. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

79. — Eski Yugoslavya'da işlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

80. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

81. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

82. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

83. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

84. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

85. —- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

86. --Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ıo, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

87. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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88. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

89. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) . , . ' . . 

90. -— Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

91.ı —Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

92. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

93. --Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

94. -— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

95.—Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı.: 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

96. — Sıtma ve Frengi İlaçlan îçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

97. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 11 Olması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

99. — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiÜ Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
î inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti-

. i ? . _i_ 
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rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177} 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

100. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet. Gözlükaya'nm, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

101'. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

102. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ-
letim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 103. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

104. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 105. — Türkiye Cumhuriyeti' ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 106. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

107. —Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-
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oun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

108. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

109. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

110. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

111', — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

112. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) • 

113. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamecıin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

114. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

115. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

116. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 

117. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

118. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

119. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 120.— Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına ilişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (î/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

121. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

122. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

124. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

125. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 
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126. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kurun ve İstanbul Milletvekili Cevdeı 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

127. —Türk Silahlı Kuvvetlerinde tik Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi . 
28.4.1997) 

128< — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle" 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28A1997) 

129. —Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

130. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

131. •— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/149) (S, Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

132. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

133. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi ; 14.5.1997) 
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134. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

135. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

13Ö. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311.) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

137. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

138. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

139. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

140. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, İ/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

141. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

142. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir Üçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

143< — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 
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144. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

145. —Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

146̂  — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23..6.1997) 

147̂  —Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6,1997) 

148. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

149. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

150. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Saydı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Aİınma 
Önergesi (2/642) (S. Sayısı': 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

151< — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

152. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997) 

153. —Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

154. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve içtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8J.1997) 

155. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

156. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

1571 —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir 11 Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

158. —İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Say,ısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

159. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

160. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 
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161. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

162. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
1.1 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

163. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

164. —- Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin İl 
Olması ...Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

163. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1997) 

166. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

167. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

168. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S.Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

169. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

170. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997) 

171', — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğaldan Gündeme 
Alınma önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 
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172. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

173. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi ; 1.12.1997) 

174. :— Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16.12,1997) 

175. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997) . 

176. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayıs,ı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

177. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

178. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

179. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon^ 
lan raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 
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180. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

181. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur ilçesinin II Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

182. —Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998) < 

183. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

184., — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

185.1 — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494). (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998) 

186. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yıjsuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 16 
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

187. —Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /693) 
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

188. •-- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

189. —Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

190. -»İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
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İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297) 
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

191ı — Konya Milletvekili Hüseyin An ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin II 
Olması Ha'kkmda Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

192. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı : 
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

193. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

194. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

195* — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu.(1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 11.2.1998) 

196. '— Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

197. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

198. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) ' 
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199. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/853) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

200. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/923) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tari
hi : 13.2.1998) 

201. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon Rapora (3/838) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 13.2.1998) ; ' , V '""' 

202. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1998) ( 

203. — Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/828) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
13 2.1998) fö. f1 

204. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Haklcında Kanun Tdklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

205. —Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

206. — Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

207. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı : 482'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 
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208., — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/880) (S. Sayısı : 483'e 
İ inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

209. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dııılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/834) (S. Sayısı : 484'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

210. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/981) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

211', — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/973) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mutludere/ 
Rczovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Ka
radeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. 
Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

213. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

214< —Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

215. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

— 25 — 



„ - „ . , „ • „ , : , , - , , , ; , , - , • a • . , ; . „ . : , , ; • ;• , • , ; • • ; . 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

216. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşı'nın Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı K.H.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/366) (S. Sayı
sı : 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

217. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftülerim, Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

218. — Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve 1512 Sayılı 
Noterlik Kanunu, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, 2918 
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3167 Sayılı Çekle ödemenin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 5584 Sa
yılı Posta Kanunu ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 586) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

X219.—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/677) (S. 
Sayısı : 571) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 
X 220. — Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın

daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, ÇaUşma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/709) (S. Sayısı : 
573) (Dağıtma tarihi •: 5.3.1998) ' 

221. — Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir 
İl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/807) (S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

222, —- Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir İl ve Dört 
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi: 5.3.1998) 

223, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

224. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
.Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S. 
Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 
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225.' — 3480 Sayılı Maluller ile Şehit ve Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol 
Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/714) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma'tarihi : 5.3.1998) 

22ö1 ı— Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/713) (S. Sayısı : 581) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

227. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 
588) (Dağılma tarihi : 6.3.1998) 

229. — Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998) 

229. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar, izol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10.3.1998) 

230. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'ıın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998 ) 

2311* — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998) 

232. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719) 
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi : 16.3.1998) 

233. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) . 

234. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

235. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçm'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S. Sayısı : 
518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

236. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kunılu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/940) (S. Sayısı : 527'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

23 7, — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1998) 

23 81 — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Karayolları Trafik Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh 
met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İzmir Milletvekili 
İsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028) 
(S, Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

:X 239.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/687) '(S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

X 240. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/635) ı(S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

241'. —Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay ve 10 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/286) (S. Sayısı: 625) 
(Dağıtma,tarihi : 24.3.1998) 

X 242.— Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gi
der Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Be-
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lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş 
Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalet-
tin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arka
daşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Millet
vekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 Arkadaşının, 
Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir 'Milletvekili i. önder Kırlı'nın, Ada
na Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletve
kili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçm'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletve
kili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahr 
mut Yılbaş, Grup Baş'kanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Martiin Milletve
kili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının, Benzer. Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan 
ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 
2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) {S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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E K : 2 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizmasının sorunlarının 

araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilşikin önergesi (101245) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet, mülkün temelidir; aynı zamanda devlet olmanın önkoşulu, rejimin yegane teminatıdır. 
Ne yazık ki, son zamanlarda gündeme düşen adalete ilişkin skandalların haddi hesabı yoktur. 

Bu tür skandallar milletimizin adalete olan güvenini sarsmaktadır. Milletimizin adalete olan güve
ninin sarsılması, devletine olan güveninin de sarsılması demektir. En önemli gündem maddemiz 
budur ve adalete neşter atmanın günü gelmiştir. 

Ekli gerekçelerle, adalet mekanizması ile ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün ilgili hüküm
leri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Naci Terzi Muhammet Polat 
Erzincan Aydın 

Lütfi Yalman İsmail Özgün 
Konya Balıkesir 

Lütfü Esengün Hüseyin Yıldız 
Erzurum Mardin 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Veysel Candan 
Konya 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Saffet Benli 
İçel 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

MehmetAykaç 
Çorum 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Feti Görür 
Bolu 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ömer Naimi Barım 
Elazığ 

Mustafa Yünlüoğlu 
Bolu 

Gerekçe 
Ötedenberi Türkiye'nin gündemini; rejim, lâiklik ve irtica ile buna paralel olarak demokrasi 

tartışmaları işgal ediyor. Her ne kadar, rejim, lâiklik ve irtica tartışmaları artık sıkmaya başladıysa 
da Türkiye'nin gündeminde bunların da yer almasına bir itirazımız yok. Ancak kanaatımızca, re
jim, irtica ve lâiklik gibi, ağızlardan düşmeyen konularla yatıp kalkarken, "adalef'i, gereken öne
mi vermeyerek ihmal ediyoruz. Daha açık bir deyimle "adalet" gibi önemli bir konuyu kelimenin 
tam anlamıyla atlıyoruz. 

Adalet, en önemli gündem maddemizi oluşturması gerekirken, malesef sunî olarak gündeme 
sokulan bir takım konular kadar bile gündemde yer alamıyor. Neden? Fakat, her ne kadar biz ada-
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leti gündemimize almasak da sonuçta adalet, bir yolunu bularak bizim gündememize giriyor. Peki 
nasıl oluyor bu? Sözgelimi Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan'ın 'uçkur skan
dali' ile gündemi belirliyor. Özdemir Sabancı, Haluk Görgün, Nilgün Hasefe'nin katili Mustafa 
Duyar'a af konusu ile gündemde yer buluyor. İstanbul Barosu'na kayıtlı 13 bin avukattan 2 bin 
811 'i hakkında suç duyurusunda bulunulması, 'adalet'in ameliyat masasına yatırılmasının ne den
li gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Görevde bulunduğu süre içinde, haksız kazanç temin eden ve 
tam 14 milyar lira ağır para cezasına çarptırılan Karayolları eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğ-
lu'nun terör yasasına dayanılarak, sadece 219 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilmesi, adaleti is
ter istemez sorgulamamıza neden oluyor. Velhasıl adalet gündeme, "Adalet, adaletin bu mu!" de
dirterek giriyor. 

Adalet mekanizmasının bir takım sorunları olması aslında doğaldır. Adalet, yalnızca Türki
ye'de sorunlu değil çünkü. Hemen hemen her ülkede az ya da çok adalet mekanizmasını kuşatan so
runlar bulunmaktadır. Ancak Türkiye'de adalet mekanizmasının içinde bulunduğu sorunlar, bu kadar 
basit ve doğal değildir, o nedenle mesele basite indirgenemez. Adaletin sorunları, mekanizmayı ade
ta felç etmiştir, kelimenin tam anlamı ile sistemi tıkamıştır. Eğer bir ülkede, hâkimler rüşvetle eroin 
kaçakçılarını serbest bırakıyorlarsa, suçlular avukat yerine hâkim-savcı tutuyorlarsa, deyim yerindey
se 'adalet mafyası 'ndan söz edilir bir hale gelinmişse, bu sorunlara kulak tıkanamaz, göz yumulamaz. 
Dahası bu sorunlar savsaklanâmaz. Hani meşhur bir söz vardır: Et kokarsa tuzlarsın, peki ya tuz ko
karsa? Malesef gelinen nokta itibarı ile tuz kokmuştur. Dolayısı ile adalet kokuşmuştur. 

Oysa adaleti sağlamak, bir devletin devlet olması için önkoşuldur. Adalet yoksa, devletin var
lığı su götürür. Daha doğrusu devletin varlığının bir anlamı kalmaz. Eğer bir ülkede adalet meka
nizması tıkır tıkır işliyorsa, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ne nedenli ağır olursa olsun me
sele değildir. Eğer bir ülkede adalet, adalet dağıtamaz hale gelmişse, dünyanın en güçlü ekonomi
si de olsa, en istikrarlı sosyal, siyasal yapısı da bulunsa, tehlike çanları çalmaya başlamıştır, zeval 
uzak değildir. 

O nedenle herşeyin başı adalettir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Adaletin olmadı
ğı yerde rejimin güvencesi de olamaz. 

Adalet mülkün temelidir. Bir ülkede adalet yoksa, insan haklarından söz edilemez, demokra
siden söz edilemez. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, asayiş sağlanamaz. Adalet yoksa, 
düşman aramaya gerek de yoktur. Mikrop vücuttadır zaten ve içten içe yemektedir vücudu. 

Özet olarak şu söylenebilir : Adalet yoksa, sistemin çivisi çıkmış demektir. 
Bizler bu sunî gündemle meşgul olmaktan belki de farkında değiliz. Ama durum hakikaten va

him. Tek kelime ile vahim. - " -

Türkiye, adalet mekanizmasını-sağlıklı biçimde işletemedikçe, hiçbir sorununu çözemez. 
Türkiye'nin hiçbir sorunu, adaletten daha mühim, daha öncelikli bir sorun değildir. 
Lâiklik, irtica ve demokrasi... Biz çatının kiremitleri ile uğraşırken, temelin ayaklarımızın altın

dan kaymakta olduğunun farkında değiliz. Adalet yoksa lâiklik ne işe yarar? Adalet yoksa demok
rasi nedir ki? Şunu iyi kavramak lazım : Sistemlerin iyiliği, adaleti tesic- etmeleri ile doğru orantılı
dır. Hangi sistem daha adilse, hangi sistem adaleti daha iyi tesis ediyorsa, o sistem elbet daha iyidir. 

O halde, cumhuriyeti, demokrasiyi, lâikliği yüceltecek olan da adalettir. Adaletin olmadığı 
yerde, zaten, cumhuriyetin, demokrasinin, lâikliğin varlığı da şüphelidir. 

Bu gerekçeler ile konu Yüce Meclis'in takdirlerine arz olunur. 


