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Sayın Basın Mensupları, 

Yürütmekle büyük onur duyduğum Türkiye llüyuk Mil
let Meclisi Ba~kanlıgı gorcvirıc scçildigiın tarihten bu y;ıııa 
Parlaınenlomuzun, halkımızın beklentilerine uygun bir bi
çimde süralli, etkin ve verimli bir çalışma scrgilcycbilıııl'si
nin yanısıra çagııı gereklerine uygun modern ıııckO:ııılara. 

teknolojinin en son ürünü teknik donamma kavuşlurıılabil
mcsi amacıyla gcrçcklqlirdigiıııiz çalışınaları ve başlaltıgıııı 
projeleri Meclis'in yeni dönemi başlarken kamuoyuna duyur
mak üze rP düzeniediğim basın loplantısıııa lı o!;? geldiniz. 1 h'

pinizi sevgi ve saygıyla sclaııılıyoruııı. 

Sözlerime başlamadan ifade etmeliyim ki. bu ç~ılı~ıııaları
mız sırasırıda Başkanlık Divanııııızın değerli üyelerinden. si
yasi partilerimizin sayııı yonctici ve ınillctvckillcrindcn yar
dım. destck ve moral aldık. Çalışmalarımızcia yardım ve des
teklerini. yapıcı eleştirilerini esirgemeyen liıııı parlaıııcntcr

lerimizc bu vesileyle lqckkürü bir borç biliyorunı. 

Degerli Basın Mensupları, 

Anıııısayacağıııız gibi bu son dcreec zor ancak onurlu gö
reve seçildigiın gün yaptığını konu~mada Meclis ictırcsıııdc 
izleyereğim yolu. "Yüce Meclis'in idaresinde tarafsız bir 
başkan olacagım. Diger taraftan, taraflı bir başkan olaca
gımı da ifade etmek istiyorum. Herşeyden önce Laik-De· 
mokratik Cumhuriyetin tarafındayım, bu yüce çatıdan, 
bu yüce çatı altında görev yapan milletimizin gerçek 
temsilcilerinden ve Yüce Milletten yana tarafım" sözcük
leriyle ifüdc etınişlim. 

Gururla ifüde etmek isterim ki. göreve başlaclıgıııı aııdaıı 
beri Yüce Millelimizin önünde verdiğim söze sadık kaldım. 
tüm uygulama ve kararlarıında Laik-Demokratik Cuınlıurı
yellen yana oldum. TBMM'den yana oldum. Buyük Önder 
Alatürk'ün kurup bizlere emanet ettiği ve gucünü ıııilkliıııiz
den alan parlamentomuzun saygııılığınııı korumıp guc:Jeııdı
rilmcsinden yana oldum. 
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Sayın Basın Mensupları, 

Konuşmamın bu bölümünde 20 nc i Dönem ı inc i Yasa
ma Yılında gerçekleştirdigimiz yasama ve dene tim çalı şma l a

rı hakkında öze l bilgi vermek is tiyorum. Geride bıra ktıgımız 

yasa m a yılında 91 birleşim ge rçe kleş tirilmi ş. Meclis Ge nel 
Kurulu topla m 397 saat 39 dakikayı bula n bir ça lışma ya p
mıştır. Bu sürede, Başkanlıgıınıza ulaşan 233 ka nun tasa rı

sından 45'inin , ınill e tve killerimizce verilen 436 ka nun tekli
finden 4'i.inün görüş üle rek kanuniaşmas ı saglanmış lır . 

Anılan dönemde, denetim aç ı sından da yogun bir tempo 
ya ulaş ıl ınış. millelvckillcrimiz ta rafından 322 sözlü. 12 65 
yaz ılı soru. 4 Genel Görüşme, 9 Meclis Soru ş turmas ı. 106 
Meclis Araş tırması . I adet de Ge n soru önerges i vc rilıni ş tir. 

Genel Görüşme önergelerinden 3' ü , Meclis Soru ş turmas ı 

ö nergelerinden 5 'i. Meclis Araştırınası önergelerinden 1 6's ı 

ka bul edilmiş . Gensoru Önergesi ise Hüküme tin i s tifas ı n e
deniyle i ş l emden kaldırılmış tır . 

Yogun bir yasam a yılını geride bıra kan Yü ce Pa rla m ento
muzun gcrçekleştirdigi yasama ça lı şmal a rının baş ında ku ş

kus uz İç tüzük dcgi şikligi gelmektedir. TBMM 'de tems il edile n 
tüm s iyasi pa rtilerimizin işbirlig i ve yogun çaba la rı sonucun 
d a 23 yıllık bir a rada n sonra i ç tü zü ğümüz ittifa kla dcği ş ti 

rilmiş . böylelikle bir yanda n Anayasaya uygunluk sağl a nır 

ken bir ya nda n da Meclis ça lı şma la rını s üra lle nd iric i dü ze n 
lemeler ge tirilmi ş tir. 

İç lü zük degiş ikliginde gerçekleş tiril en iş birlig i ve ça ba
nın . Anayasaya uyum aç ı sından degi ş tirilmes i zorunlu o la ıı 

19 yasa ile ilgili çalı şmalar s ırasında da sergilen eceginc ina
nıyorum . Bu konuda Başka ıılıgıınızca haz ırlana n tek li f. pa r
t ilerimizin Grup Başka nlıkla rı ile TBMM'de tem s il ed il en pa r
timizin Genel Başkanlıgına gönderilmiş tir. 
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Degerli Basın Mensupları, 

Yasa ma ve dene lim çalışmalarımızı bu şe kilde özelled ik 
ten sonra Yüce Parla me ntomuzun ulu s umuzn yarn~ır çng
daş bir görünüm ve nile liğc kavuşlu rulmnsı anınc ıy l <.ı ger
çekleş tirdiğimiz ve başlattıgımız ça lışma lara değinmek is li 
yorum . 

Anımsayacağınız gibi. TBMM Başka nlığ ı o lara k bıı a la n 
d a ele a ldığımız ilk konu Basın Top la ntı Salonunun düzen
lenmesi oldu. Çok kısa s ürede gerçcld cş liril e n bu düzenle
m cyle Mcclis imiz . herkes in beğeni ve ta kdirini kaza na n ~·ağ

daş bir salona kavuştu. 

Şimdi sıra 1 930'lu yılların otoriter devlet anlay ı ş ına uy
gun b ir biç imd e yap ılan Genel Kuru l Sa lonuınuzuıı gc li ~ ıııi ~. 

çağdaş d emokra tik ülke parlamen to l arı ilc c~dcğcr bir biçim
de yeniden düzenlenmesine geleli. 

Hepinizin yakinen ta kip e ttiğ i gibi. Genel Kurul Salon u
muz, müza kere- diyalog s is temine uygun bir biçimde yenide n 
düzenlenirkc n , en son te knolojik sistemieric donntılacak. 

h a len saa tle r a la n oylama-yokla ma gibi i ş lem l er bir-kaç sa
niye içinde ya pılab ilecek ve sonuç la r a nında alınnbilccckti r. 

Bir yılda tamamlanınası pla nla na n yapıın s üres ince Ge ne l 
Kurul çalışma ları milletve kili sayı s ına uygun ha le ge tirilen 
ANAP Grup Sa lonunda s ürdürülccc klir. 

Bunun yanıs ıra. mille lve kili sayı sının art ı ş ında n kaynak
lanan lojman sorununun çözümü için Millelvekili Lojmanla
rı Sitesinde çok katlı konut yapımı iç in ça lışma lar başlntı l 

mış. çalışmaların b ir yıl içinde bilirilmesi öngörülmüştür. Bu 
bağlamda, ke ndilerine konut ta hs is cdilcnıcyc n nıillctvek ill c

rimize kira bedellerinin 20 milyon lir asının TBMM bütçesin
d en ödenmesi uygulaması da geride bıraktığımız yasama y ı 

lında baş l atılmış tır. 
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Sayın Basın Mensupları, 

Harcama gerekliren bu çalı;;maların yanısıra gider ka

lemlcrimiz arasında önemli bir ağırlığa sahip olan sağlık har

camalarının asgariye indirilmesi ve TBMM Sağlık Merkezinin 
daba etkin ve ekonomik hizmet verebilınesi için hekim ve 

teknik donanım bakımından takviyesi kararı Ba;;kaıılık Di
vammızca alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bunun yanısı
ra anlaşmalı oldugumuz sağ;lık !c:.;.ruınlarından gelen fatura
ların. olu;;turulan Tıbbi Denetleme Komisyonu tarafından 

denetime tabi tutulması sağlanmıştır. 

Tüm bu çalışınaların yanısıra, yeni "Milletvekili Halkla 
İlişkiler Binası"nın yapılmasına. mevcut binaların "Komis
yonlar ve İdari Teşkilat Hizmet Binası" olarak değerlendi
rilmesine ve büyük eksikliği çekilen çağdaş bir arşiv binası

nın Medisimize kazandırılınasına yönelik çalışmalarımız ise 

devam etmektedir. 

Ba;;kanlık Divanımızca yerine gelirilen önemli çalışına
lardan birisi de TBMM-TV Yönelmeliğinin ı;·ıkarlılması ol

mwştur. Adıgeçen yönetmelikle birimin çalışma ve yönelim 
esasları belirlenmiştir. Bu arada yapılan bir başka onemli 

çalışma da TBMM bilgisayar ağının yaygınlaştırılması ve In

ternet bağlantısının gerçekleştirilmesi olmuştur. 

Degerli Basın Mensupları, 

Sözlerimi. varlığı ilc onur duyduğumuz ve I 924 yılında 

çıkarılan 43 1 sayılı yasa ile Başkanlığımıza devredilen Milli 

Saraylarımızı. Müze-Saray anlayışı içerisinde paha biçilcme
yen, değerli eşyaları ile bilimsel olarak korumak. değerlen

dirmek. tanılmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde intikal 
cilirmek amacıyla yürüttüğümüz Çalışmaları aklararak sür
dürmek istiyorum. 
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TBMM adına TBMM Milli S.:raylar Daire Başkanlığı yöne
liminde bulunan bu tarihi yapılar; Daimabahçe Sarayı. Bcy
lerbeyi Sarayı. Yıldız-Şalc. Küçüksu, lhlamur. Maslak. Ayna
lıkavak Kasırları. Yıldız'da Amire-i Ferhan binaları. Lojmaıı
lar, Florya ve Yalova Atatürk Köşkleri, Filizi Köşk. İzmir Mil
li Egemenlik Evi. Bursa Hünkar Köşkü ve TBMM Konuke
vi'dir. Bunların yanısıra. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikaları 
ilc Hcreke Halı ve İpckli Dokuma Fabrikası da Başkanlık gö
rev alanı içindedir. 

TBMM Başkanlığı. bu tarihi yapı ve fabrikalarımızı atala
rımızdan devraldığımız bir "Miras" olarak değil. gelecek ku
şaklardan aldığımız "ödünç" olarak görmektcdir ve dünya 
kültür mirasının bu nadidc örneklerinin saglıklı şekilde ya
rııllara intikaline yönelik yoğun bir çaba içerisindedir. 

Sözü edilen amaca uygun olarak hazırlanan "Saray, 
Köşk ve Kasırlarımızm On Yılı" hedefli master planı TBMM 
Başkanlık Divanı tarafından kabul edilerek yürürlügc gir
miştir. Yine aynı çerçevede Saray. Köşk ve Kasırlar ile bunla
rın içinde bulunan taşınır kültür varlıkları. tarihi bahçeleri 
ve çevrelerinin koruma ve değerlendirme hizmetlerinin bilinı
sel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere "Bilim ve 
Degerlendirme Kurulu" oluşturulmuştur. 

Saray. Köşk ve Kasırlarımızın korunması. niteliklerine 
uygun biçimde onarılınası ve yeni teknolojilerle desteklen
mesi konusunda kararlı olan Başkanlıgıınız. bu amaca yönc
lik çalışmalarını üniversitelerimizle gerçekleştirilen işbirliği
ne ilave olarak Avrupa Konseyi'ne bağ;Iı kuruluşlardan da 
destek alarak sürdürmektedir. 

Saym Basm Mensupları, 

Geride bıraktıgımız yasama yılında dünya parlamentola
rı ilc karşılıklı güven. işbirligi ve dayanışına esasına dayalı 
ilişkiler kurulmasına. mevcut ilişkilerin geliştiriJip kökle"iti-
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rilmesine özel bir önem verilmiş tir. Bu bağlamda. başkanlı

ğırndaki par la m ento heyetlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz Gür
cis ta n . Arja ntin . İrlanda, Rusya Federasyonu . Çin Ha lk 
Cumhuriyeti . Mısır Ara p Cumhuriye ti ve Avu s tra lya ziya re t
leri s ırasında ikili ilişkil er. bölgesel ve ulu s lararas ı konula r 
ü zerinde çok yararlı görüşmele r yapılmış ve pa rla mentola ra
ras ı iş birliği a nlaşınaları imzalanmış lır. 

Bunun yanıs ıra. TBMM Başkanlığı . ülkemizi ilgilendire n 
te rör ve diğer sorunlarla ilgil i ola ra k ülkemiz a leyhinde a lı 

na n ka ra rla r konus unda anında tepki vermiş ve yabanc ı ül 
ke parlamentolar ı ile ulusla ra ras ı kurulu şların baş kanlarına 

uyarıc ı ve kınayıc ı mektupla r göndererek gerçeklerin a nlat ıl 

mas ı ve uluslara rası pla tformlarda ulu sumuzun hakkının 
korunmas ı görevi yerine ge tirilmiş tir. 

Geride bıraktığımız yasam a yılı içeris inde Pa rla men to la
ra rası Birlik 'in 95 inci Genel Kurulu ve Ha bita t ll Globa l Pa r 
la m enterler Forumu TBMM'nin ev sahipliğinde İs tanbul'da 

başarıyla gerçekleş tirilmi ş tir . Ayrı ca. ulus l ara ras ı grupl a rı 

mız da yoğun bir çalışma içeris inde olmu ş. ulu s lararas ı ku 
rulu ş la rın değiş ik ta rihlerde yapıla n toplantıl arında pa rla
mcntomuzu başarıyla te ms il e tmişlerdir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Sözlerimi . TBMM Başkanlık Oivanı bünyesinde oluştu 

rulmuş ola n Kültür. Sana t ve Yayın Kurulumu zun çalı şma

l ar ını özetleyerek tamamlıyorum . Milli egem enlik ilkesini ge
niş h a lk kitlelerine yaygınlaş lırarak be nimse lmeyi hedef edi
nen b u kurulumuz: ulus umuzun mora l gücüne ve ulusa l 
birlik ve bütünlüğümüze ka tkı sagla mak amacıyla. 23 Ni 
san 'da TBMM ön ba hçesinde. 19 Mayıs'ta Sam sun Cumh u
riyet Meydanında. 26 Ağus tos' la Afyon Zafer Meydanında ses 
ve ış ık gösterileri düzenlemiş tir. 

1996 yılı faaliye tlerinin a na h edeflerini. dünya ü zerinde-
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ki Türk küllür ve ta bia t varlıklarının enva nterinin çıka rtıl

mas ı . korunmas ı ve tanılılmas ı ola ra k be lirleyen l<urulumu z. 
ayrıca ka mu kurum ve kuruluşlarında bulunan her türlü sa
na t eseri ve ta rihi önem taş ıyan esc rlerin envante rlerinin ç ı 

kartılmasını ve bunların TBMM Başkanlığınca kurulmas ı 

pla nla na n müzcde değe rl endirilmek ü zere Mcclis'c kazandı 

rılması amac ıyl a Başbakanlık n ezdinde girişimle rde bulun 
muştur. 

Tü m bu ça lışmala r . baş ta Meclis Başkanlık O ivan ı olııı a k 

ü zere Danışma Kurulu . Grup Başkanvc kill c ri . Komisyonl a r 
ve Yü ce Mecl is' in saygıd eğer üyelerinin kendi görev a l a nla rı 

iç inde büyük katkıla rı ilc gerçekleş tirilm i ş tir. Bu hus u s u 
özellikle a rzetm eyi görev biliriz. 

Ayrıca. bu ça lı şmalarımız s ırasında değe rli des tcklerini 
es irgem eyen Sayın Cumhurbaşkanımız baş ta olma k ü ze re . 
Baka nla r Kurulunun saygıdeğer üyelerine. s iyasi par tile ri 
mizin sayın Ge nel Başka nla rı ve değerli yöne ticilerine . tüm 
ka mu kurum ve kurulu ş larına teşekkürlerimiz i sunmayı ka
d irş inas lığın bir gereği sayıyoru z. 
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