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1. - Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in, İstiklâl Marşımızın kabulünün 
75 inci yıldönümüne ilişkin açıklaması ve ANAP Burdur Milletvekili Yusuf 
Ekinci, DSP Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk, RP İstanbul Milletvekili 
Mukadder Başeğmez, DYP İstanbul Milletvekili Namık Kemal Zeybek ve 
CHP İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın grupları adına konuşmaları 166:180 

2.-Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, TBMM'nin çalışma düzenine 
ilişkin konuşması ve Başkanlığın buna ilişkin açıklaması 180:182 

3. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, düşünce özgürlüğüne ilişkin 
konuşması ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in cevabı 182:188 

4. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, mahallî idarelerin 
sorunlarına ilişkin konuşması ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı 188:192 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 192 
1.-TBMM Başkanının, vaki davet üzerine, Arjantin'e yapacağı ziyarete 

katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/49) 192 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ I92 

1. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, Petlas'in zarar et
mesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 192:194 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 194 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 194 
1. - Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü'nün, İstanbul'da bir parka İsa 

Yusuf Alptekin'in isminin verilmesinin Türkiye-Çin ilişkilerinde gerginliğe yol 
açıp açmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı De
niz Baykal'ın yazılı cevabı (7/237) ' 194:195 

2. - Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Şeker stokuna ve ithalatına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın yazılı cevabı (7/310) 195:197 

I.-GEÇEN TUTANAK OZETI 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açıldı. 
İsrail'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Baka

nı Turhan Tayan'in, 
Fransa'ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Nahit Menteşe'nin, . 

Vekâlet etmelerinin, 
Daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

nün", Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının, 

Uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan açık oylama so
nucunda, 207 ret, 80 çekinser oya karşılık 257 oyla güvenoyu aldığı açıklandı. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz, güvenoyu nedeniyle Genel Kurula teşekkür konuşması yaptı. 

13 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 11.59'da son verildi. 

H. Uluç Gürhan 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kâzım Üs tüner 
Konya Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
13 . 3 .1996 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.1996) 
2. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.1996) 
3. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 
4. -Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline ilişkin Sanayi 

ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. -Çorum Milletvekili Yasın Hatiboğlu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin Cumhur
başkanının İsrail ve Filistin ziyaretine katılmak üzere görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 

2. - Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Adana'nın Organize Sanayi Bölgesindeki telefon 
santraline ve Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.3.1996) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Ergani Çimento Fabrikasının özelleştirile
ceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.1996) 

4. - Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, Emet Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 

5. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Konya'da bazı belediyelere partizanca yar
dım yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/443) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 11.3.1996) 

6. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri ver
gisi miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/444) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.3.1996) 

7. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Fen Liselerinden ayrılan öğrencilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.1996) 

8. -Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlindeki işsizlik sorununa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 

9. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, 1991 yılından bu yana ele geçirilen 
teröristlere ilişkin İçişleri Bakamdan yazılı soru önergesi (7/447) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.3.1996) 

10. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, TRT'nin yabancı dilde yaptığı 
yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1996) 

11. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'in, Tarım Kredi Kooperitifi Yönetim Kurulu 
üyeliklerine yapılan atamalara ve gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1996) 

12. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı meda kuruluşlarına verildiği iddia edilen 
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/450) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1996) 

• \ Q- — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin IIATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Kâzım ÜSTÜNER (Burdur), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 

III .- YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda hazır bulunan sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ederim. 
(Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talepleri vardır. 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in, İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci yıldönümüne 

ilişkin açıklaması ve ANAP Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci, DSP Trabzon Milletvekili Hikmet Sa
mi Türk, RP İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez, DYP İstanbul Milletvekili Namık Kemal 
Zeybek ve CHP İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN - İstiklal Savaşımızı, büyük savaşımızı ceste ceste, anlam anlam ifade eden İstiklal 
Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde okunuşunun 75 inci senei devriyesi dolayı
sıyla, Kültür Bakanımızın, Hükümet adına bir söz talebi vardır. Kendilerine söz vereceğim. 

İçtüzüğümüzün 60 inci maddesine göre, sayın gruplara söz hakkı doğmaktadır. Talepte bulu
nurlarsa, her bir sayın grubumuz için onar dakika konuşma imkânı vardır. 

Daha sonra, şahısları adına gündemdışı söz talebinde bulunan üç ayrı arkadaşıma da söz vere
ceğim. 

İstiklal Marşımızın yazarı ile yazarımıza İstiklal Marşımızı yazdıran şehitlerimizin ve şimdi 
hayatta olmayan gazilerimizin ruhlarının şad olmasını, makamlarının cennet olmasını Cenabı Al
lah'tan niyaz ediyor; hayatta kalanlar varsa, onlara da asude ömür diliyorum. 

Sayın Kültür Bakanımızı kürsüye davet ediyorum; buyurun. (ANAP ve DYP sıralarından al
kışlar) . 

KÜLTÜR BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Dün, Hükümetimize güvenoylaması olması sebebiyle, İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci 
yıldönümünü, Yüce Mecliste bugün huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, milletler, meclisler ve insanlar mazilerini unutmadıkları, iyisiyle kötü-. 
süyle bir mazi şuuru hesabı içerisinde hali ve geleceği değerlendirdikleri ölçüde güçlü olurlar. Baş
kanlık Divanımıza bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve değerli alaka için huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. 

1921 yılının çetin şartlarında, 22,5 milyon kilometrekareden bugünkü otuzda bir parçayı bize 
çok gören, emperyalist zihniyete karşı milleti bütünüyle ayağa kaldıran ve bu devleti kuran bütün 
büyüklerimizi, başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yâd ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. . . , . ' ' 
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O günün çetin şartları içerisinde, milletle ordunun heyecanını, milletin direnme gücünü ayağa 

kaldıracak bir marşa ihtiyaç vardır. Müsabaka açılır, 724 şair müracaat eder; hiçbirisi, gönülleri 
ateşleyecek güçte değildir. 

Mehmet Akif Bey yarışmaya girmemiştir. Devrin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tan
növer, kendisini ziyaret ederek, bu yarışmaya niçin katılmadığını sorduğunda, Mehmet Akif mer
hum, bir kaya sağlamlığındaki o muhteşem şahsiyetinin ölçülü inceliğiyle, "para karşılığında istik
lal marşı yazılmaz" der. Mehmet Akif merhuma o devrin en nezaketli ifadesiyle Hamdullah Suphi 
Tannöver bir mektup yazar "asıl olan zatı âlinizin bu yarışmaya girmesi, lütfedecekleri şiirle, mil
leti bütünleştirmesidir; ödül konusu tamamen ihmal edilebilir" der, Akif merhum kabul eder. Şiir
ler okunur, sıra Akifin şiirine geldiği zaman -bütün şairlerin ismi kapalıdır- Birinci Büyük Millet 
Meclisi, evet, kendisinden nice bin ibret alacağımız o haysiyetli, o yiğit, o yürekli insanların Mec
lisi, ayakta, coşkun bir alkışla marşı kucaklamak istemektedir. Hamdullah Suphi Tannöver, dör
düncü kere kürsüye çıkarılır; ama, Meclisin heyecanı yatışmamıştır. 

Akifin rızasına uyularak, savaştan dönmüş gazilerin hastane tedavi ücretine bu para tahsis edi
lir. 

Değerli arkadaşlarım, Hüseyin Cahit merhum "Akifin hayatı'daha büyük bir şiirdir" der. Çün
kü, Akif, veterinerdir, pozitif ilim mensubudur; ama, o devrin münevverlerine has, engin bir kültür 
anlayışı içerisinde, Arapça'yı, Farsça'yı ve Fransızca'yı mükemmel okuyup yazabilecek haldedir. 
Akif, bütün hayatı boyunca okumuş, araştırmış, incelemiş ve neticede, bizim geriliğimizin, yetiş
miş aydın insanla halk arasındaki kopuklukta olduğunu görmüştür. 

Huzurunuzda bir acı gerçeği ifade etmek istiyorum: Elbette ki, gerçeklerin ifadesi ve onlara 
katılıp katılmamak, her görüş sahibinin şahsî hürriyetindedir. Auguste Comte'un pozitivist felsefe
si Fransa'da doğmuştur; ama, bizim aydınımızdaki tahribatı, Fransız aydınından çok olmuştur. Sa
dece aklın yarattığı âlemi var kabul eden, aklın ötesindeki bütün değerleri inkâr eden; daha doğru
su, akılla algılanamayan her şeyi reddeden pozitivist felsefe, bizim aydınlarımızda büyük yıkım 
meydana getirmiştir. Akif, bundan şikâyetçidir. 

O, hiç görmediği Japonya'yı, Safahat'ında anlatır. İlmin, çalışmanın, disiplinin, insan olarak 
yaratılmanın sorumluluğunu vicdanında hissetmenin, bir milleti nasıl büyük yaptığını derin bir bi
çimde dile getirir. 

Ömründe, hakikat endişesinden gayrı endişe taşımayan bu büyük şair, bildiğiniz gibi, İstiklal 
Marşını Türk Silahlı Kuvvetlerine hediye etmiştir. O marşı, Türkçeyi ancak Akif in çapında Türk 
diline hâkim bir şairin yoğurabildiği güzellikte, gelecek nesillere hediye edilen muhteşem bir bel
ge haline getirmiştir. 

Değerli Kültür Bakanlarımızdan Sayın Namık Kemal Zeybek Beyefendinin yaptırdığı bir araş
tırmaya göre, gerek güfte gerek metin yönünden, halkın en kolay anladığı ve uyum sağladığı şiir, 
İstiklal Marşının metnidir. Nitekim, bütün uluslararası spor karşılaşmalarında, stadyumları doldu
ran onbinl erce vatandaşımız, gür hançereleriyle, gür sesleriyle, sanki bir orkestra şefinin gizli yö
netiminde İstiklal Marşını söylemekte ve bu marşla birleşmektedirler. 

Bir iman adamı, bir karakter adamı ve bir şuur adamı olan Akif: 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, 

Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem" diyerek, karakterin en güzel örneğini vermiştir. 
(ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Akif te, İstiklal Harbinin muvaffak olacağına kesin bir inanç vardır. 

- 167 -
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Değerli arkadaşlarım, Romanyalı diplomatlardan Re Quara'nın, Paris'te, Langoryantal Kütüp

hanesinde bulunan La cento Projers Sur Le Partage De L' Empirc Ottoman adlı eseri, özet olarak 
Türkçe neşredildi. Bu eseri acizane incelemiş ve Millî Kütüphanemize mikrofilmlerini getirtmiş bir 
arkadaşınız olarak, Osmanlı İmparatorluğunun taksimi hakkındaki 100 projenin, bugün de yürür
lükte olduğunu belirtmek istiyorum. Bu Romanyalı değerli'diplomat, yorulmamış, yememiş, içme
miş, uyumamış, bir karış kalınlığında monumantal bir eser meydana getirmiştir. 

Bugün, vatan coğrafyamızı bölmek isteyenler, ayyıldızlı Bayrağımızı bize çok görenler, Eza
nımızı susturmak isteyenler, yine o 100 projenin devamı olarak, Türkiye'deki ihanet zincirine yeni 
halkalar eklemek isteyenlerdir. Bunlara karşı durmanın şuurlu yolu, kültür değerlerimize sahip ol
maktır; Türkçemize sahip olmak, tarihimize sahip olmak, güzel dinimizi kendi hakikati içerisinde 
anlamak; okuyan, düşünen* üreten bütün kafaları, asla ayırım yapmadan kucaklamak... 

Bir vücut için, sağ kol ne kadar zarurî ise, sol kol da o kadar zaruridir. İnsan düşüncesi için, 
insan beyni için, düşünmenin -nereden gelirse gelsin- kutsal olduğuna inanıyorum ve Türkiye'yi 
tehdit eden tehlikelere karşı temel kültür değerlerimizi, çağın, zamanın ışığında diri tutmaya, anla
maya ve bu şuurla hareket etmeye mecbur olduğumuza inanıyorum. 

Şimdi, kabulünün 75 inci yıldönümünde, İstiklal Marşımızın, bu Meclisin temeli olan Birinci 
Mecliste kabul edildiğini ifade ederken, huzurunuzda bazı acı gerçekleri de dile getirmek zorunda
yım. 

Mehmet Akif Ankara'ya geldiği zaman, o günün, yoksul, perişan bir Anadolu kasabası olan 
Ankara'da, kendisine büyük saygısı olan Tacettin Dergâhı Şeyhi, kendisine dergâhta oturması rica
sında bulunur. Akif, mütevazı bir pencereden gördüğü yeşilliğe bakarak, vatanın güzelliklerini an-̂  
latan şiirlerini burada yazar. 

Değerli arkadaşlarım, bu aziz milletin sayesinde, hepiniz ve hepimiz dünyanın pek çok ülke
sini gördük. Dünya üzerinde, bizim gibi, ecdat yadigârı camilerini, türbelerini, tarihî mekânlarını, 
evlerini terk edilmişliğe bırakmış başka bir millet yoktur. Tacettin Dergâhı da bundan nasibini al
mıştır. Ruhsatsız, yedi katlı binalar inşa edilerek, sanki, buradaki, milletin ordusuna İstiklal Marşı
nı hediye eden büyük şair ve o büyük ruh unutturulmak istenmiştir. (ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

Huzurunuzda şu kesin gerçeği ifade etmek istiyorum: Bu millet, kendisine hizmet eden büyük 
evlatlarını, kendi mukaddeslerini ve kendi güzelliklerini, unutturmak isteyenlere rağmen, unutma
yacaktır. (ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) Ve elbette ki, bu milletin, bu güzelliklerine sa
hip çıkacak; yiğit evlatları vardır. İşte, hepinizin önündeki tarihî sorumluluk budur. 

Dün, Sayın Meclis Başkanımıza arz ettim. Meclisimize, Kültür Bakanlığına, Ankara Büyük-
şehir Belediyesine düşen büyük bir sorumluluk var; o da, bütün o alanı kamulaştırarak, bir yeşila-
lan haline getirmek ve ortada ebedi bir ümit, irade, kararlılık pınarı gibi, İstiklal Marşımızın yazıl
dığı mekânı, vatan çocuklarının görüşüne sunmak. 

Amerika'ya gidiniz, "Vietnam.Memory" diye bir park görürsünüz; dipdiridir, yemyeşildir; 
Amerikalılar, Vietnam Savaşında ölen çocuklarını unutmasınlar diye o parkı açmışlardır. Mosko
va'dan Örnek vermeyeceğim; ama, 70 yıl Moskova'nın esiri olarak yaşamış, bugünkü bağımsız Türk 
cumhuriyetlerinde ediplerin, şairlerin, romancıların, Türk Milletinin yetiştirdiği büyük düşünce 
adamlarının mezarlarının ve etraflarındaki yeşilliklerin, bizi utandıracak mükemmellikte olduğunu 
görürsünüz. O sebeple, biz, tarih şuurumuzu uyandırmaya, üzerimizdeki külleri atmaya ve bu me
kânlara sahip olmaya mecburuz. Londra'ya gidiniz, aynı manzarayı görürsünüz. Tacettin Dergâhı 
perişandır/Ruhsatsız yapılan bina, bu tarihi eseri incitmiş, neredeyse, yıkımı başlatacak çatlaklar 
vücuda gelmiştir. 
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İkinci önemli mesele, İstiklal Harbimizle ilgili, isimsiz kahramanlarımızla ilgili, yiğit insanla

rımızla ilgili, onları Meclis kürsüsünde cesaretleriyle, fikirleriyle destekleyen siyaset adamlarımız
la ilgili -ne yazık ki- dokümantcr filmlerimiz yoktur. Vatan çocukları bunları nasıl öğrenecek ve 
yarın -Allah korusun- bu memleket, bugün örtülü bir savaş yaşarken, sıcak bir savaşa girdiğinde 
hangi heyecanla karşı duracaktır. Milletler, Uzakdoğu'da bir büyük ekonomik mucizeyi gerçekleş
tirirken, sadece gayrî safi millî hâsılalarını büyütmüyorlar, sadece, fert başına gelirlerini artırmıyor-
lar; bugün, Japonya ve Japonya'dan Filipinler'e kadar bütün Uzakdoğu ülkeleri, "Genç Kaplanlar" 
denilen altı memleket, dünyada, müze sayısı yönünden, kütüphane sayısı yönünden, dil araştırma
ları yönünden ve şuur uyanıklığı yönünden, Batı Avrupa'yı üç defa geçmiş durumda. Dünyadaki bu 
kültür yarışında ve dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber, yüksek güçlü kültürlerin, zayıf kül
türleri merhametsizce ezeceği, önümüzdeki 2000'li yıllarda, biz, İstiklal Marşımızın 75 inci kabul 
yıldönümünü hatırlayarak, zannediyorum, bu meselede çok ciddî bir başlangıç yaptık. 

Sayın partilerimizin değerli genel başkanlarını ayrı ayrı ziyaret ederek, devletin bütün imkân
larıyla, vakıfların bütün imkânlarını bir araya getiren projelerimizi arz edeceğiz ve sizlerden, bu 
işin temelindeki iradeyi temsil eden kıymetli insanlar olarak yardım istirham edeceğiz.. 

Eğer, biz, Çanakkale şehitlerine, Sakarya şehitlerine, Kurtuluş Savaşının şehitlerine, bu kadar 
olsun vazifemizi yapamazsak, tarihin ve gelecek nesillerin bizi affetmesi, boşuna bir bekleyiş olur. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu, açık ve kesin bir gerçek ki, millî kültürün diriliği, mil
lî kültürün yeni ürünlere ulaşması, millî kimliğin gelişmesi, sadece ve sadece, demokrasi rejimiyle 
mümkündür. Demokrasinin olmadığı yerde, insanların hürriyetlerinden mahrum edilmesi, insan 
hak ve hürriyetlerinin sorumsuzca çiğnenmesi, insanların bir köle gibi telakki edilmesi, Türkiye'de, 
pek çoğumuzun nasibini aldığı acı işkence hâtıralarıdır. Onun için, Yüce Meclisin demokrasi yo
lundaki kesin kararlılığını biliyor ve bunu, hem Meclis hem de memleketimiz için en büyük kuv
vet kaynağı olarak görüyorum. 

İstiklal Marşımızın 75 inci kabul yıldönümünde, Kültür Bakanlığı olarak huzurunuza ciddî ve 
derin çalışmalarla gelemedim; henüz güvenoyu almış Hükümetin bakanı olarak, sadece, size, An-
karamızın Samanpazarında ve Hacettepe Üniversitemizin sınırları içerisinde kalan Tacettin Dergâ
hının halini arz ettim. Hacettepe Üniversitemiz, bugün, bizi mutlu kılan bir anlayış çizgisine gel
miştir. Dün, orada düzenlediğimiz mütevazı törene değerli üniversite yöneticileri, değerli siyaset 
adamları ve coşkun bir sevgiyle vatandaşlarımız katıldılar. 

Hacettepe Üniversitesi, şimdi, kendi kampusuna taşınmıştır. Çok iyi bildiğiniz gibi, dünyada
ki üniversitelerin gelişmesi şehir dışındaki kampuslarla olur; ama dünya şehirlerindeki tarihî me
kânları imha ederseniz, yıkarsanız, yıkılmasına seyirci kalırsanız, onları bir daha kuracak, ayağa 
kaldıracak imkânı yakalamanız mümkün değildir. 

Yüce Meclisi, İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci yıldönümünde saygıyla selamlıyor, bize, 
bugünleri miras bırakanlara şükranlarımızı ve ebedî minnettarlığımızı arz ediyoruz. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yusuf Ekinci; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF EKİNCİ (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci yılı münasebetiyle ve İstiklal Marşı şairimiz merhum Akif'in 
anılması dolayısıyla, Anavatan Partisi Grubu adına huzurunuzdayım; sözlerimin.başında, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Ayrıca, çok dar bir zamana sahip olmasına rağmen, yüksek bir kültür şuuru göstererek anma 

toplantıları tertipleyen Kültür Bakanımız Sayın Agâh Oktay Güner'e ve Başkanlık Divanına da, bu
rada, teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Bir ahlak ve iman abidesi olarak edebiyat tarihimizde de mümtaz bir yer işgal eden Akif, İs
tiklal Marşı için "artık, o benim eserim değildir, milletimize mal olmuştur, milletin eseridir" diye
rek, onu "Safahat" isimli kitabına almamıştır. 

Bizim İstiklal Marşımız, bir şiir olarak yazılmamıştır. Bizim İstiklal Marşımız, dakika dakika, 
saniye saniye yaşanmıştır; çünkü, merhum Akif de bunu ifade ederken "ben, sadece gördüklerimi, 
duyduklarımı ve hissettiklerimi yazdım" demek suretiyle bunu ifade etmiştir. Yeryüzünde, istiklal 
marşını, böyle, istiklal mücadelesiyle beraber, istiklal harbiyle beraber yazan bir başka millet de ha
tırlamıyorum. , 

Uzun uzun tahliline girmeksizin, bu emsalsiz Millî Marşın, milletimiz için bir mutabakat ze
mini oluşturan derin manasına işaret etmek istiyorum. Bugün, günlük problemlerimiz arasında unu
tup gittiğimiz toplumsal uzlaşmanın kaynaklarını hatırlatmak istiyorum. İstiklal Marşımızın ifade
sinde haykırarak beyan ettiği birinci uzlaşma, hür ve bağımsız yaşama arzusu ve kararıdır. Bu ka
rar, milletin en son ferdi yok olana kadar geçerli olacaktır. 

İkinci uzlaşma; istiklal fikrinin kaynağının, ancak Allaha kul olmaya bağlanmış olmasıdır. 
Böyle bir temele, yani imana dayanan bir kabulün hiç bir maddî ve teknik üstünlükle yok edilme
si mümkün değildir. Nitekim, evrensel bir kabul ve değer olan bu fikirle, bugün, Bosna'da ve Çe-
çenistan'da da bizdekine benzer şekilde istiklal mücadelesi verilmekte ve devam etmektedir. 

Üçüncü uzlaşma; vatan fikri ve onun kaynağıdır. İstiklal Marşımız, her karış toprağından şe
hit kanı fışkırdığı ve cennet olduğu için, vatan topraklarını candan, canandan ve bütün varından 
aziz bilmektedir. 

Dördüncü uzlaşma; al sancak, mabet ve ezan istiklalin sembolüdür. Bu mukaddesler, ebediyen 
yurdumuzun üstünde yüzmcli, yabancı eli değmeden ibadet mekânı olmalı ve inlemelidir. 

Ve nihayet Millî Marşımızın bize ifade ettiği beşinci uzlaşma; istiklal ve hürriyet kavramları
nın millete ait olması, yani millî hâkimiyettir. İstiklal Marşımızın temel fikri, gücün, kuvvetin, kud
retin, yani egemenliğin millete ait olduğu gerçeği etrafında şekillenmektedir. Bunun, bugünkü an
lamı, demokrasidir. 

Sayın milletvekilleri, İstiklal Marşının büyük şairi Akif, millî, dinî değerlerimizi hurafelerden 
arındırarak, çağdaş ilim ve teknikle yoğrulmamızı haykırarak ifade ediyordu. Onun için, Safahat'ta 
kendi şairliği ve kendi dertlerine bir mısrayla bile yer vermediğini tespit ediyoruz. Bu sebeple, Sa
fahat, bir millî destan hüviyetindedir. Burada, tembellik, bilgisizlik, nemelazımcılık, vurdumduy
mazlık, çıkarcılık gibi sosyal hastalıklar şiddetle tenkit edilmekte, toplumumuzun, bugün de bü
yük ölçüde devam eden, problemleri ele alınarak çözüm yolları söylenilmektedir. 

Yine Safahat'ta, o günkü dünyanın, vatan coğrafyasının, Almanya'nın, Türkistan'ın hatta Ja
ponya'nın ve İslâm âleminin fotoğrafının çekildiğini görüyoruz. 

Akif, şair olmaktan daha çok bir düşünce adamıdır; fikirlerini hayatın Ve toplumun gerçekleri 
üzerine bina etmiş, iyi insan, iyi Müslüman, iyi vatandaştan oluşan bir cemiyet için yazmıştır; yaz
dıkları gibi yaşamış, rol ve gösteriş yapmamıştır; yazdıklarıyla ve yaşadıklarıyla örnek insandır... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci yılı vesilesiyle, 
O'nun da temsilciliğini yaptığı, Burdur İlimizin milletvekili olarak sizlere hitap etmekten de büyük 
bir gurur duymaktayım. Kendisini, rahmetli Akif in naçiz bir varisi sayanlardan olmakla da bahti
yarım. O'nun, yer yer birer vecize hüviyetindeki mısraları, beyitleri, bugünkü gençlerimiz ve her 
yaştaki insanımız için yol gösterici bir hüviyet taşımaktadır. • 
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"Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!" veya 
. - • . • » 

"Alınız ilmini yalnız garbın, alınız sanatını; 

Hem de mesâinize veriniz son süratini! 

Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır; 
Alem uyanıkken uyumak maskaralıktır! 

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla övemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem" gibi fikrî, ahlakî, toplumsal, felsefî ve siyasî te

melleri olan mısralar her devirde yolumuzu aydınlatacak evrensel ilkeler ihtiva etmektedir. 

Merhum Akif e çok şey borçluyuz. O, aziz milletine borcunu, sadece İstiklal Marşıyla değil, 
sadece Çanakkale Destanıyla değil, Millî Mücadele için Kastamonu Nasrullah Camiindeki vaazla
rıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Burdur temsilcisi olarak değil; yazdığı her kelime, 
yaşadığı her saniye ve salise ile ödemiştir. Düşünülürse, dünya durdukça milletimizin mukaddes
lerini haykıracak olan İstiklal Marşı bile, bir fani için çok büyük bir şeref, bir sadakayı cariyedir. 

İstiklal Marşımız sekiz yıllık inanılmaz bir maceranın, kahramanlık destanının şiir haline ge
tirilişidir. Bu destanın kahramanları, köylerinden ilk defa çıkmışlardır; o kahramanlar ki, kendile
rine uzatılan tüfeği taşıyabilecekleri denendikten sonra askere alınmış, yaşlan 14 ile 19 arasında 
olan gençlerdir. Bu destanın kahramanları, hukuk fakültesini, Darülfünunu, Mektebi Mülkiyeyi, 
Galatasaray Sultanîsini, İstanbul İdadisini yarım bırakarak, cepheye giden ve bir daha geri dönme
yen gençlerdir. İşte, İstiklal Marşımızın yazıldığı ortam budur; o sadece bir şairin hayali değildir; 
o, tarihin engin derinliklerinden aldığı ilhamla, bağımsızlık fikri için ölmeyi bilen insanların, en 
gerçek, en çarpıcı ve en şanlı hikâyesidir. Onların ebedî olan ruhlarını, kendi varlığımızla karıştır
dıkça, bizi biz yapan değerleri daha iyi kavramakta ve insanlığa hizmet etmiş büyük bir milletin 
mensubu olmanın hazzını duydukça, bu mirasın gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için, tarihin 
omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu daha iyi idrak etmekteyiz. 

Sayın Başkanım, bu arada, eğer zamanım varsa İstiklal Marşını okumak istiyorum. 

BAŞKAN - Onbeş saniyeniz var efendim. 
YUSUF EKİNCİ (Devamla) - Sözlerimin sonunda, İstiklal Marşını okuyarak konuşmamı bi

tirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 

YUSUF EKİNCİ (Devamla) - Kahraman Ordumuza: 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak! 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl? > 
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Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 

Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. , 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var! 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 

Medcniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır, sana va'dettiği günler Hakk'ın, 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhi şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli, 
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır, ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım, 
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım, 
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Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. -

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl! (Alkışlar) 

Türkiyemizin, 2000'li yıllara hazırlanmasında, birlik ve beraberliğin, huzur ve mutluluğun ye
niden tesisinde, 1 inci Meclisin heyecanını, şuurunu ve hizmet etme arzusunu duyduğunuza olan 
inancımı tekrarlıyor, Yüce Meclisin değerli üyelerini ve Sayın Başkanlığı saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Trabzon Milletvekili Sayın Hikmet Sami Türk, buyurun 
efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İstiklal Marşının kabulünün 75 inci yıldönümünde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

Bir milletin birlik vejnitünliiğünü yansıtan ortak duygu ve düşünceyi şiir ve müzik yoluyla ifa
de eden eserler olan millî marşlar, her ülkede belirli tarihî koşullar altında ortaya çıkmıştır. Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin millî marşı, Anayasamızın 3 üncü maddesinde belirtildiği gibi, İstiklal 
Marşıdır. Bu marşın güftesini oluşturan şiir, bir mısraındaki ifadeyle, ezelden beri hür yaşamış 
Türk Milletinin, Birinci Dünya Savaşı sonrası koşullarında, ülkemizi parçalamak isteyen emperya
list güçlere karşı, bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı verdiği yıllarda yazılmıştır; o nedenle adı "İstik
lal Marşı"dır. 

İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı ruhunu ve halkımızın heyecanını şiir olarak söyletmek amacıy
la, Eğitim Bakanlığınca -o zamanki adıyla, Maarif Vekâletince- açılan bir güfte yarışmasına katı
lan 724 eseri inceleyen bir komisyonun seçtiği 7 eser arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
12 Mart 1921 günkü Birleşiminde, ekseriyeti azimeyle; yani, büyük çoğunlukla, millî marş olarak 
kabul edilen ve bu niteliğiyle, aynı birleşimde okunup, ayakta dinlenilen şiirdir. 

İstiklal Marşının şairi, yalnız 20 nci yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairleri arasında değil, 
aynı zamanda, 1 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak Kurtuluş Savaşının ön saf
larında yer alan Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'dur. 

Millî marş olarak, törenlerde, yalnız ilk 2 kıtası çalınan ve söylenilen İstiklal Marşı, aslında, 
10 kıtalık bir şiirdir. Bu şiir, bir milletin bağımsızlık ve egemenliğinin simgesi olan bayrak üstüne 
yazılmış bir destandır. O bakımdan, bir bayrak ile bir millî marş arasında düşünülebilecek en an
lamlı en güzel uyum, "Ayyıldızlı Albayrak"ın göndere çekilişinde İstiklal Marşının çalınması ve 
söylenilmesi sırasında gerçekleşmektedir. 

İstiklal Marşı, Anadolu'nun ortasından, Türk Milletinin, bağımsızlığını koruma yolundaki sar
sılmaz iradesini bütün dünyaya haykıran en gür sesleniştir. Bağımsızlığımızın simgesi olarak "bu 
şafaklarda yüzen alsancak" sonsuza dek dalgalanacaktır. Hangi silahlarla gelirse gelsin, hiçbir güç, 
bu cennet vatanın her köşesini şehit kanlarıyla sulamış inaçlı Türk Milletinin göklere yükselttiği 
"Ayyıldızlı Albayrak"ı indiremeyecektir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Kurtuluş Savaşı, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 

Türk Milletini, bütün insanlarıyla, bağımsızlık ülküsünde birleştiren bu ortak inançla kazanılmış
tır. Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde büyük zaferi müjdeleyen İstiklal Marşı, bu savaşla özdeş
leşmiş ve şairin de belirttiği gibi milletin malı olmuştur. O kadar ki, millî marşımızın İstiklal Mar
şı olduğunu belirten Anayasanın 3 üncü maddesi, 4 üncü maddeyle, Anayasanın değiştirilemeye
cek hükümleri arasına alınmıştır. Bu hükmün temelinde, Türk Milletinin bir daha yeni bir istiklal 
marşı yazılmasını gerektirecek bir duruma düşmeyeceği inancı da vardır; İstiklal Marşının Şairi 
Akif in dileği de buydu. , 

Ancak, Türkiye'nin jeopolitik konumu, ülke bütünlüğü ve millî birlik konusunda her zaman 
dikkatli ve uyanık olmamızı zorunlu kılmaktadır. Türkiye, son yıllarda, bazı dış desteklerle, cum
huriyet tarihinin en acımasız ayrılıkçı hareketiyle karşı karşıya kalmıştır. Kurtuluş savaşında bu ül
keyi yan yana, omuz omuza birlikte savunmuş insanların çocukları arasına nifak tohumları ekilmek 
istenilmektedir. Bu ülkede yaşayan tüm insanların mutluluk ve esenliği, aralarında hiçbir etnik kö
ken, din veya mezhep farkı gözetmeksizin hepsini kucaklayan, hepsinin etnik özelliklerine ve 
inançlarına saygı gösteren bir kardeşlik anlayışındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstiklal Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisince, mil
lî marş olarak kabulünün 75 inci yıldönümünde, onun şairi Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle anıyo
ruz. İnançlarına ve ilkelerine bağlı bir insan olarak yaşayan Akif in bazı düşüncelerini veya İstiklal 
Marşını, bu marşın ifade ettiği millî birlik ruhuyla bağdaşmayacak yönlere çekmekten kaçınmak 
gerekir. Aynı biçimde, Akif in, İstiklal Marşını yazdığı sırada oturduğu evin bir tarih, ve kültür var
lığı olarak korunması, çağdaş şehircilik ve müzecilik ilkelerine uygun olarak, ilgili üniversite ve 
kuruluşların uyumlu işbirliğiyle sağlanmalıdır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunarım (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Türk, teşekkür ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yeni Kültür Bakanımızın bu duyarlılığına da huzurunuzda, teşekkür ediyorum; inşallah, bun

dan sonra artan etkinliklerle bu duyarlılık devam eder. 

İstiklal Marşımız, bundan, 75 yıl önce yazılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisince, 12 Mart 
1921'de Millî Marşımız olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı, ülkemizin, en çetin ve en,karanlık 
günlerinde terennüm edilmiş; boğulmak istenilen Müslüman Türk Milletinin imanlı, gür sesidir; 
büyük Milletimizin istiklal ve hürriyetinin destanıdır; en karanlık ve en zor günlerde, milletin ru
hunda fırtınalar koparmış, ona ışık olmuş bir ümit, heyecan ve iman şiiridir. 

Henüz millî mücadele zaferle sonuçlanmamış. Bütün bir millet -Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Çe
çen, Alevî, Sünnî- yaşlı-genç, kadın-erkek, dağ dağ, ova ova,.siper siper destanlar yazıyor; her si
perden "Allahu ekber" sadaları yükseliyor; analar, oğullarının cesetlerini çiğneyerek koşuyor cep
helere. Halk yoksul, halk yorgun; düşman kavi, talih zebun; ama "Benim, iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var" diyerek, yoksulluğa ve yorgunluğa rağmen, atılıyor ileriye. Çiğniyor, çiğneniyor 
ama, namusunu, bayrağın!, toprağını ve Kitabını çiğnetmiyor bu millet, Haçlı sürülerine! (RP, DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) Her karış toprağını mübarek kanıyla suluyor aziz Anadolu'nun; çe
lik zırhlı duvarlara karşı, yüreğini siper yapıyor. Bir yanda Urfa çeteleri dağa çıkıyor, "Fransız kur
şunu değmez adama" diyerek, değmez adam olana! Her sabah bir türkü söyleniyor Antcp siperle-
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rinde: "vurun Antepliler namus günüdür..." Karadeniz uşakları takalarla dalıyof denize, Ege'de diz 
vuruyor toprağa efeler, toprak tekbir getiriyor... 

Ya kadınlarımız! Poşulu, çarlı çarşaflı, tülbentli, türbanlı kadınlarımız; dağlara tırmanıyor 
omuzlarında mermilerle... Bakmayın şimdi torunlarının üniversite kapılarından kovulduklarına!.. 
Onlar Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Hatçe Bacılar; her biri bir tabya, her biri bir batarya... 

"Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli- ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli." diyerek, 
mabetlerine namahrem eli değmesin için dövüşüyorlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Öylesi topyekûn bir kavganın, böyle yüce bir kıyamın.'öyle ulvî bir davanın, elbet bir destanı 
olmalıydı; nesiller boyu dilden dile söylenmeli, gönülden gönüle akmalıydı... Kim yazabilirdi bu 
destanı; milletin siperlerde, gaza meydanlarında tekbirlerle tehlillerle yazdığı destanı, kim, bir şiir 
kalıbına dökebilirdi!.. Gerçi, o günlerde herkes bir Mehmet'ti, herkes bir Akif ti; ama, büyük şair, 
iman, karakter ve sanat adamı Mehmet Akif -ruhu şad olsun- milletini ruh kökünü mısralarda filiz
lendirdi ve öyle bir marş yazdı ki -Allah bu millete bir daha îstiklâa Marşı yazdırmasın- bugün is- .-
tiklal mücadelesi veren mağdur ve mazlum milletlerin hepsinin marşı olmaya sezadır, layıktır; çün
kü, bugün de, hep aynı Haçlı artığı bir zihniyetle katlediliyor insanlık; Çeçenistan, Keşmir, Kara-
bağ, Bosna-Hersek, hep aynı mücadele... 

Aziz milletim, biz kimlere karşı yaptık İstiklal Harbini, biz niye İstiklâl Marşı yazmak zorun
da kaldık? Çünkü, çok değil, daha 75 yıl evvel Sudan'la, Tunus'la, Cezayir'le, Fas'la değil; Ye-
men'le, İran'la, Libya'yla Çad'la değil, meftunu olduğumuz, meczubu olduğumuz, mensubu olmak 
için yanıp tutuşmak istediğimiz Fransızlarla, İngilizlerle, İtalyanlarla, Yunanlılarla 75 yıl önce cep
helerde savaştık ve bu şiirle, bu şiirin yaktığı meşaleyle galip geldik. Biz, yok edilmek isteniyor
duk, bir millet yok edilmek isteniyordu da, "Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,/ Mede
niyet dediğin tek dişi kalmış canavar?" diyerek, o hayasızca akına gövdelerimizi siper ediyorduk. 

Evet, şimdi kimseye düşman olmayalım, kimseye kin gütmeyelim, yine büyüklük bizde kal
sın; ama, dostumuzu düşmanımızı, yârımızı ağyarımızı da unutmayalım. (RP sırılarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Grup olarak, İstiklal Marşının her kabulü yıldönümünde, bu istiklal abidesi metnin, belki ilk 
günlerdeki gibi, Mecliste, görevlendirilecek kişi tarafından baştan sona okunmasını teklif ediyoruz. 
(RP sıralarından "Şimdi okuyalım... Ayakta okuyalım..." sesleri, alkışlar) -

Ayrıca, sayın milletvekilleri, ben, bu tarihî günde bir tartışma başlatmak istiyorum. 

Biz, İstiklal Marşımızı, iyi günümüzde, kötü günümüzde, yürekten, gönülden, rahatça, kolay
ca okuyabilmeliyiz. Ayyıldızlı Bayrağa sarılı şehit oğlunu bekleyen ana, İstiklal Marşını mırılda
narak bekleyebil mel i; siperde nöbet bekleyen Mehmet, İstiklal Marşını mırıldanabilmeli; yani, Ça
nakkale Türküsü gibi, Yemen Türküsü gibi, Genç Osman Marşı gibi... Bana göre -müzik otoritesi 
değilim ama- Batı formunda yazılmış bestesi, heceyi bölüyor, mısraı bölüyor, manayı kaybediyor. 
Yürekten, herkes, hiçbirimiz, İddia ediyorum -müzik öğretmenleri hariç- baştan sona, tek başımıza 
İstiklal Marşını okuyamayız. Ben, bunun, müzik otoritelerince, bilim adamlarınca tartışılmasını 
teklif ediyorum. Gerçi, 75 yıllık hatıraya hürmetim var, bestekârına hürmetim var; ama, köylüleri
miz de İstiklal Marşı okuyabilmeli diyorum. 

Ve Akifin Uç mısraıyla, bizim cılız sözlerimiz yanında, onun güzel sözleriyle sözlerimi ta
mamlamak istiyorum: \ 

- 1 7 5 -



T.B.M.M. B : 2 3 13.3.1996 0 : 1 
"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağlan, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var! 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır, sana va'dettiği günler Hakk'ın, 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal, 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklâl." 

Saygılarımla. (RP, DYP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başeğmez, teşekkür ediyorum. 

Alkışlara katılamadığım için üzgünüm. (RP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar.) 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Zeybek; buyurun efendim. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İstiklal Marşımızın kabulünün 75 inci yıldönümü dolayısıyla, Sayın Bakanımızın gösterdiği duyar
lıktan ötürü kendisini tebrik ediyorum; irfanına yakışanı yaptı. İnşallah, bu bir başlangıçtır, arkası 
da böyle gelecektir. 

Bu arada, İstiklal Marşımızın görevini bir kere daha yaptığını görmekten de saadet duyuyo
rum: Çeşitli siyasî görüşlere göre bölünmüş olan, farklı siyasî görüşlere sahip olan bizi; yani, mil
letin temsilcilerini, burada birleştirdi; işte, İstiklal Marşının büyüklüğü burada. 

Akif'e, millî mücadelenin mücahitlerine ve o mücahitlerin Başkumandanı Atatürk'e, Allah'tan 
mağfiret diliyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Anayasamızın 3 üncü maddesinde, İstiklal Marşının, Millî Marşımız olduğu, 4 üncü madde
sinde ise, bunun değişmezliği ifade ediliyor. Bunun anlamını Akif'in bir duasıyla daha derinden an
lıyoruz: "Allah, bu millete, bir daha istiklal marşı yazılacak günleri göstermesin." Bir iman ve ih-
las adamı olan Akif'in bu sözlerine yürekten katılıyoruz. 
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Akif, İstiklal Savaşımızda, halkımızı irşat eden ve Millî Mücadeleye gönülden katılınmasını 

sağlayan Şeyh Sunusî, Hacı Bektaş Çelebi Bediüzzaman gibi yol göstericilerin en önemlilerinden 
birisidir. İstiklal Savaşının manevî mimarları bunlar olmuştur. 

Akif, İstiklal Marşında, yüreği yanarak Allah'a yalvarıyor; aynı zamanda, imanlı millete bir 
tehlikeyi gösteriyor: 

"Ruhumun, senden, İlahî şudur, ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, 
Bu ezanlar -ki, şahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim, inlemeli." 
İslam medeniyetinin Endülüs'ten sonra ikinci beşiği olan, maneviyat büyüklerince tasavvufun 

beşiği sayılan Ulu Türkistan'ın, Bahaüddin-i Buharîlerin, İsmail Buharîlerin, Ahmed Yesevîlerin, 
Uluğ Beylerin yurdu olan Ulu Türkistan'ın bugünkü halini görünce, Akif in duasının anlamı çok da
ha büyük boyutlarda ortaya çıkıyor. 

Ulu Türkistan'da, Ulu Türkistan'ın şehirlerinde, Islamın ikinci beşiğinde bugün ezan sesi yok
tur, mescit yoktur... 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak, 1990 yılında Aşkabat'a gittim. Türkmenistan Kül
tür Bakanı, Aşkabat'taki kültür merkezlerini gösterdi; tiyatroları gezdik, operaları gezdik, müzele
ri gezdik... Dedim ki: Bana bir de mescit gösterin. Bakan Aşır Murat Mamali, boynunu büktü kal
dı... Dedim ki: Zor mu? Dedi ki: "Yok ki!.." 

Şimdi, bu gerçeği görünce, millî mücadelenin manevî mimarlarının ve millî mücadele nesli
nin değeri daha çok ortaya çıkıyor. İnşallah, yetmiş yıllık bir aradan sonra, Türkistan dünyasında, 
Hoca Ahmet Yesevî'nin ruhanî çizgisinde, İslam, yeniden dirilmeye başlamıştır. 

Sayın Bakanımıza ve Sayın Bakanımızdan sonra yapılan konuşmalara yürekten katılıyorum. 
Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu anlayış, işte, bizim için gerekli olan anlayıştır. Bize, bu anlayış 
lazım; çünkü, bu dünyada, bu çağda medenî milletler, tarihini bilen milletlerdir, ruh kökünden kop-
mayan milletlerdir. Tarihinden koparak, ruh kökünden koparak, bir milletin, bu medenî dünyada 
kendisine şerefli bir yer bulması mümkün değildir. 

1989 senesinde, milletimin sayesinde Danimarka'ya gitmiştim; mutat olduğu üzere, Kültür Ba
kanı beni gezdirdi... Bir meydanda büyükçe bir heykel gördüm ve "bu kim?" dedim; Kültür Baka
nı "Bu, bizim kralımızdır. Çok savaşçı bir kraldır; çok savaşmıştır; ama, her savaşında yenilmiştir" 
dedi. Gayri ihtiyari, güldüm, her savaşında yenilen bir kralın büyük heykelini yapmışlar diye. Ba
kan alındı "Neden güldünüz?! Bu, bizim kralımız; bu, bizim tarihimiz; tarihimize sahip çıkmazsak, 
biz nasıl millet oluruz!" dedi. 

Tarihin en köklü milletlerinden biriyiz biz. Çok az millete nasip olmuş derin bir kültürümüz 
var; ama, sahip olduklarımıza yeterince sahip çıktığımızı söyleyemeyiz. Eğer, bu ülkenin çocukla
rından bazıları, padişahlarının resmine boyalı yumurta atıyorlarsa, millî eğitimimizde ciddî prob
lemler var demektir. (DYP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) Bilmeliyiz, bildir
meliyiz, öğrenmeli ve öğretmeliyiz ki, bu dünyada, tarihini kötüleyerek, kültürünü inkâr ederek; şe
ref ve şerefli yer kazanmış millet yoktur. Geleceğimizi kurarken, geleceğimizi inşa ederken, geç
mişimizden güç almak zorundayız; aksi halde, köksüz dam otlarına döneriz. 

Elbette ki, Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar bizim tarihimiz; Timuroğulları, cum
huriyet, elbette ki bizim tarihimiz; hepsi bizim tarihimiz... Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlana, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Bahaüddin-i Buharî, Abdülkadir-i Geylanî...-Bunlar, bizim ruh hamurkâıiarı-
mız; bunlar, bizim, maneviyatımızın oluşturucuları... 
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Ayrıca, bunların anlayışına sadece bizim değil, bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Allah'a aşkla 

ulaşmayı amaçlayan; ihlaslı, samimî dindarlığı, insan sevgisini, farklı kültürleri, inançları, anlayış
ları, hoşgörmeyi, kadın-erkek birlikteliğini ve eşitliğini, iş ve emeği yüceltmeyi, bilime değer ver
meyi esas alan bu anlayış, insanoğluna, maddî ve manevî saadet vermek için gerekli olan anlayış
tır. . . . . ' • • . _ ' '•. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Zeybek. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) - Dünya yeni bir çağa giriyor. Bilgisayarlar ve bilgi
sayar ağları, bu dünyanın temel göstergesi... Bu çağa gireceğiz, girmeliyiz; başka çaremiz yok; çün
kü, bu çağa giremeyenler, giren milletlerin kölesi olacaklar. Ancak, bilgi çağına giren ülkelerde bir 
temel problem yar. Nasıl, sanayi toplumlarında, yüzbinler içinde yabancılaşan insan problemi var
sa, bugün de, bilgi çağında, bilgisayarlar arasında, makineler ve robotlar arasında makineleşen in
san, robptlaşan insan problemi var. Bunun için insanlık, maneviyatı arıyor, maneviyata yöneliyor. 
Bunun için de, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede, sapık, uydurma birtakım tarikatlar dahi 
rağbet görüyor. Bu insanlığa ne lazım; bu insanlığa, bizim maneviyatımız lazım, meseleye de böy
le bakmamız lazım. Maneviyatımızı insanlığa ulaştırmak da bizim borcumuzdur ayrıca. (DYP, RP 
sıralarından alkışlar) Büyük bir iş mi söylediğim?!. 

Ben, bu Mecliste çok söyledim; eğer, Kur'an gelmese, şu mikrofon olmazdı, şu televizyon ol
mazdı; çünkü, bugünkü medeniyet olmazdı. Bugünkü medeniyet, varlığını, İslam medeniyetine 
borçludur; İslâm medeniyeti de, varlığını, Kur'an-ı Kerim'e borçludur. Demek ki, Kur'an-ı Kerim, 
bütün insanlığı aydınlatmıştır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bize, o inancın sahiplerine karşı bir görev düşüyor: Ahmet Yesevî'nin, Yunus Emre'nin, 
Hacı Bektaş'ın, Mevlana'riın anlayışını bütün dünyaya yaymak... Bu, bizim görevimiz. Bunu yap
malıyız ve hayata böyle bakmalıyız. İşte, o zaman, bilgi çağı, sadece bilgi çağı olmaktan çıkar, bil
gi ve sevgi çağı haline gelir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) - "Yetmişiki millete bir göz ile bakmayan şer'in evli-

yasıysa hakikatte asidir" diyen Yunus Emre'nin; cenazesini Müslümanların, Hıristiyanların, Muse
vilerin ve Sabilerin birlikte kaldırdığı gönüller sultanı Hz.Mevlana'nın; insanlara hilimi ve bilimi 
emreden Hacı Bektaş'ın; 

"Sünnet imiş kâfir de olsa verme azar, 
Könglü katı hak azardın Hûda bizar." Yani, sünnet imiş, kâfir de olsa; ister Müslüman olsun, 

ister Hıristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister ateist olsun, ister dinsiz olsun; ister Salman Rüşdî 
olsun, ister Aziz Nesin olsun "kim olursa olsun, insanı incitme" diyen Ahmet Yesevî'nin anlayışı
na, bu anlayışa bütün insanların ihtiyacı var. Biz, 1991 yılını, bunun için, bütün dünyada "Yûnus 
Emre Sevgi Yılı" ilan ettik. Şimdi, inşallah, Sayın Bakanımızdan, bu tarz etkinlikler beklemek bi
zim hakkımız. Sayın Bakanımızın, bu tür etkinlikleri en yüksek noktalarda sürdüreceğinden emi
niz. Biz, o zaman, yüreklerimizi doldurarak, bu manada "ne mutlu Türküm diyene" diye bağıraca
ğız ve ilave edeceğiz: 

"Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal." 
Sağolunuz. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Zeybek, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Sağlar; buyurun Sayın Sağlar. (CHP sıralarından 

alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 75 inci yılı nedeniyle yapılan bu görüşmede, Cumhuriyet 
Halk Partisinin düşüncelerini açıklamak için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu anma günümüzün, 
Meclisimiz ve tüm halkımız için kutlu olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstiklal Marşımızın yazıldığı, kabul edildiği koşullar, üze
rinde önemle durulması gereken bir dönemi göstermektedir. Bir ulusun kutsal denilebilecek değer
leri arasında, ulusal marşlarının da, tıpkı bayrak gibi, başı çektiğini bilmekteyiz. Kaldı ki, bu iki 
kavramı birbirinden ayrı düşünmemiz de olanaksızdır. Bu nedenle de, her ulusun özgün ulusal mar
şı, belli bir koşullar zinciri içerisinde doğmuştur. Her ulus, kendi marşını, belli bir ruhu, belli bir 
duyarlılığı yansıtması nedeniyle benimsemiştir. Ulusal marşlar, ulusların toplumsal benliğini, or
taklık ve birlik duygusunu oluştururlar. Tüm uluslar için geçerli olan bu durum, Türkiye için de da
ha özgün bir önem ve anlam ifade etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, İstiklal Marşı, dünyada ilk kez, yoksul, fakir, çağı yakalayamamış, bin
lerce sıkıntıyla yüzyüze olan, işgale uğramış bir ulusun, dünyanın en önemli güçleri karşısında baş
lattığı özgürlük mücadelesinin ve dayanışmasının bir belgesidir. Bu ulus, köklü tarihi, geniş uygar
lık birikimi, değişik kültürler gerçeğiyle, birlik ve beraberlik bilinciyle, emperyalizme karşı savaş 
açmıştır. Bu savaşın gücü ve yönetimi, İlk Meclis gibi, son derece özgün boyutlara sahip, dikkatle 
incelenmesi gereken bir kurumca yapılmıştır! Bu kutsal çatı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. İlk 
Meclisimiz, uluslaşma aşamasına gelmemiş bir ümmet toplumunun, henüz savaşın içinden geçer
ken, yalnızca, insanlık dışı yaşadıklarını değil, özgürlük uğruna yapılan kahramanlıkları değil, ge
leceğe dönük düşünceleri de oluşturmuştur. Meclis, yeni, çağdaş, uygar bir ülke kurma çalışmala
rını da yapmış ve bu doğrultuda da başarı elde etmiştir; yani, saygın, laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyetini yaratmıştır. > , 

İstiklal Marşı, bu nedenle, Kurtuluş Savaşının bir belgesi olarak benimsenmesinden öte, baş
ka anlamlar da ifade etmektedir. 

Ulusal marşımız, doğmakta olan bir ulusun, içerisinde bulunduğu onca sıkıntıdan çekip çıkar
masına olanak veren güçlerin, özlemlerin, inancın sesidir; kahramanlıkla birlikte, yüksek düşünce
nin, özgürlükle birlikte, uygarlığın ifadesidir. 

İstiklal Marşının, dönemin en önemli şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olması da, 
birkaç nedenden ötürü önemsenmelidir. Her şeyden önce, İlk Meclisin oluşumunda ve o Meclisi çı
karan toplumda, aydınların, kültür adamlarının, şairlerin oynadığı etkin rolü, tuttukları önemli ye
ri açıkça görmekteyiz. Bu gerçeğin, şairlerini, yazarlarını ve sanatçılarını yargılayan, hapse atan 
bugünkü toplumumuza, siyasetçilerimize söyleyeceği herhalde çok şey vardır. 

Mehmet Akif de, tüm önemli şairler, düşünürler, edebiyatçılar gibi, zaman içerisinde düşün
celerini geliştirmiş ve belli bir olgunluğa ulaşmıştır. Bu, onun, başka büyük ozanımız Nazım Hik
metin söylediği gibi "inançlı adam" olmasını engellememiştir. 

Ayrıca, Mehmet Akif, İstiklal Marşına -bir düşünür, bir aydın olarak- topluma ve dünyaya kar
şı duyduğu sorumluluğu katmıştır. Dolayısıyla, İstiklal Marşı, kendi dilinin en önemli düşünürle
rinden ve ozanlarından birisi tarafından yazılan bir marş olması nedeniyle de, dünyada ayrı bir iz. 
bırakmıştır. Yine aynı nedenden ötürü -İstiklal Marşımız gibi- özgürlük ve yenileşme felsefesini 
dünya bütünlüğü içerisinde kavrayarak tartışan ikinci bir ulusal marş bulmak kolay değildir. Bu ne
denle, biz, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un, geçtiğimiz dönemde, Kültür Bakanlığı tarafından, bir 
anıtını yaptırarak, onun ölümsüzlüğünü gelecek kuşaklara aktarmak istedik. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüz dünyası savaşlara tanık olmaktadır. Bunların ço

ğu bağımsızlık savaşı olarak başlamaktadır. Günümüz dünyası, ulusçuluk akimini yeniden yaşa- ,. 
makta ve tartışmaktadır. Şunu söylemek gerekir ki: Yurtseverlik sınırlarını aşan, ırkçılığa varan her 
ulusçuluk tehlikelidir, dışlayıcıdır, baskıcıdır. Büyük önder Atatürk'ün kurmuş olduğu laik, de
mokratik Türkiye Cumhuriyetinin üzerine oturduğu ulusçuluk anlayışı, kendini, antiemperyalist ve 
yurtsever olmakla sınırlandırmıştır; onun ötesinde, bir ırk üstünlüğü arayışı ve dayatması içerisine 
girmemiştir. Mehmet Akif'in şiirinde, İstiklal Marşına egemen olan ulusçuluk düşüncesi de bu an
layışa bağlıdır. 

Bu nedenle, günümüzdeki arayışların, 20 inci Yüzyılın ilk çeyreğinde, Anadolu'da verilmiş 
bağımsızlık savaşından ve daha sonra geliştirilmiş, uygar, çağdaş modelden alacağı çok şey vardır. 

Geçmişi yaşatmak, geçmişte yaşamak değildir; geçmişi yaşatmak, geçmişi gelecekle kucakla
maktır. Biz, geçmişi, bugünü özümseyerek geleceğe varmak için kullanmaya çalışıyoruz. Sevgi, 
hoşgörü, akılcılık, değişimcilik ve dayanışma nitelikleri üzerine oturmuş olan kültürümüzden, dün
yanın, yararlanacağı çok ama çok şey olduğunu, çok şeyler alması gerektiğini bilmekteyiz. Bu 
inançla, geçtiğimiz dört yıllık dönemde, ulusal kültürden evrensel kültüre geçişteki çağdaş kültür 
anlayışını uygulamaya çalıştık. 

Bu arada bir saptamayı yapmak istiyorum. Bazılarımızın çok sık söylediği ve çekmek istediği 
anlamın aksine, Ulusal Marşımız, bağımsızlığımızın, düşünce özgürlüğümüzün, çağdaş demokra
simizin, insan haklarının ve laikliğin tam olarak oluşmasının güvencesidir. Dünya durdukça varlı
ğını koruyacak olan ülkemizin bağımsızlık göstergesi Ulusal Marşımızın, gelecek kuşaklara, aynı 
duyarlılıkla, aynı coşkuyla aktarılacağına inanıyor, ulu önder Atatürk ve arkadaşlarıyla büyük şair 
Mehmet Akif'in önünde saygıyla eğiliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sağlar, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kültür Bakanımızın Hükümet adına Yüce Kurula bilgi yermesini 

takiben gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır; şimdi, mutat olan gündemdışı konuşma
lara geçiyoruz. 

2. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, TBMM'nin çalışma düzenine ilişkin konuşması ve 
Başkanlığın buna ilişkin açıklaması 

BAŞKAN - İlk sözü, Trabzon Milletvekili Sayın Malkoç'a veriyorum. 
Sayın Malkoç, Başkanlığa vaki müracaatınızda, Meclis çalışma düzeni hakkında söz söyleye

ceğinizi ifade ettiniz. 
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

• ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye'yi güçlü kılacak çalışmaları yapacak olam Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclis
teki bu çalışmaların huzur ve ahenk içerisinde yürütülmesi son derece önemlidir. Bu konuda bütün 
milletvekillerinin görevi ve sorumluluğu vardır; fakat, en büyük görev ve sorumluluğun Meclis 
Başkanında olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkan, bu onurlu görevi yerine getirirken, Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerini uygular; Meclisteki siyasî parti gruplarına ve milletvekillerine eşit ve adil dav
ranması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, bu kürsü milletin kürsüsüdür; zira, milletin dert
leri, sıkıntıları, bu dertlerin çözüm yolları bu kürsüden tartışılır, konuşulur ve anlatılır. Bu açıdan, 
kürsünün masuniyetinin korunması hepimizin üzerine vecibedir; ancak, Meclis Başkanının bu ko
nuda daha duyarlı ve hassas davranması gerektiği kanaatindeyim. 
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10 Mart 1996 Pazar günü, 53 üncü Hükümetin Programı müzakere edilirken, Sayın Başkanın, 

Refah Partisi Grubuna ve bu kürsüden konuşan bir hatip arkadaşımıza karşı davranışı bizi son de
rece üzmüştür; aynı şekilde, bu müzakereleri televizyonları başında izleyen Türk Milletinin değer
li fertlerini de üzmüştür ve bizlere muhtelif müracaatlar olmuştur, İşte, bu müracaatlar neticesinde, 
bu konuyu gündeme getirme ihtiyacı hissettik. 

Meclis Başkanı, sadece, mensubu olduğu partinin veya kendisine oy verenlerin başkanı değil
dir. Meclis Başkanı, bütün milletvekillerinin başkanıdır ve Türkiye'deki hiyerarşide, Cumhurbaş
kanından sonra, ikinci şahıstır. Bu itibarla, her partinin grubuna ve her partinin milletvekiline eşit 
ve adil davranmak zorundadır. Bu açıdan, Başkanın, pazar günkü tutumunu değerlendirdiğimizde: 

1. 10 Mart Pazar günü, Refah Partisi Grubu tarafından verilen önergeyi kâtip üyeye okutma
ması, taraf tuttuğunun işaretidir. 

2. Aynı gün, Başkan, Mecliste şimdiye kadar hiç görülmemiş biçimde, eski ve yeni milletve
killeri ayırımı yaparak "siz yenisiniz, yeni..." diye, yeni gelen milletvekili arkadaşlardan, istihzay
la bahsetmiştir. Evet, 20 nci Dönem Meclisinde çoğunluk yenilenmiştir; 340'a yakın arkadaşımız 
yeni seçilmiştir; ancak, bu, istihzayla bahsedilecek bir konu değildir; bu konu, gurur verecek bir 
konudur. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu insanlar, bu Meclis, güçlü Türkiye'yi 21 inci Yüzyı
la taşıyacaktır. Meclis Başkanının böyle davranmaya hakkı olmadığı kanaatindeyim. 

Meclis açılalı üç aya yakın bir zaman oldu. Sayın Başkanın "yeni" dediği arkadaşlardan 70'nin, 
hâlâ oturacak odası yok, kendilerine tahsis edilen telefonu ve sekreteri yok. Gönül isterdi ki, Mec
lis Başkanı, bu yeni arkadaşlardan istihzayla bahsedene kadar, üç aylık süre zarfında, bu arkadaş
larımıza,oda tahsis etmiş olsaydı. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

3. Kürsüde konuşan arkadaşlara, oturan arkadaşlar tarafından laf atılması, sataşılması, Mecli
simizin kötü bir geleneğidir, kötü bir alışkanlığıdır; ancak, belki de Meclis tarihinde ilk defa, kür
süde konuşan bir arkadaşımıza, Meclis Başkanı laf atmış ve sataşmıştır. (RP sıralarından alkışlar) 

. Bu, kürsü masuniyetinin ihlalidir. 

4. Meclis Başkanı, genelde sinirlenen ve heyecanlı konuşan arkadaşları yatıştırır, yatıştırması 
görevidir; ancak, 10 Mart Pazar günü, Meclis Başkanı, âdeta, sinirli ve heyecanlı konuşarak, asa
biyet dolu konuşmalarıyla Meclisi tahrik etmiştir. 

5. Meclisin normal çalışmaya başlama saati 15.00'tir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Toparlar mısınız. 

ŞEREF MALKOÇ (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

...buna rağmen, hiç gereği yokken, dün, saat 11.00'de toplanmıştır. Sebep? Sayın Başbakan öy
le istemiştir! 

Bu tutum, Meclisi Hükümetin emrine verme isteğinin, arzusunun bir tezahürüdür. Bu, Mecli
sin itibarını zedeler. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Ne alakası var?! Danışma Kurulu kararı var; Sayın Başkan 
orada... 

ŞEREF MALKOÇ (Deyamla) - Değerli arkadaşlar, size sıra gelince, siz de buradan duygula
rınızı ve düşüncelerinizi ifade edersiniz. 

Değerli milletvekilleri, parlamenter sistemlerde, gelenekler, en az içtüzükler kadar önemlidir. 
Bizim Parlamento tarihimizde oluşan çok az gelenek vardır. Bunlardan bir tanesi de, Meclis Baş
kanının, birinci olan partiden seçilmesidir. Maalesef, değişik kombinezonlarla bu gelenek yıkılmış 
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ve üçüncü olan partiden, Sayın Kalemli, Meclis Başkanı seçilmiştir. Sayın Kalemli, belki bunun 
manevî huzursuzluğu ye ezikliği içerisinde etkilenmiş, yukarıda izah etmek istediğim davranışlara 
itilmiş olabilir; ancak, her makamın ağırlıklı ve sorumluluklu görevi vardır. Sayın Başkanın en 
önemli görevi Meclisin saygınlığını korumaktır; bu saygınlığı korumak için, Meclisteki en büyük 
partiye haksızlık yapamaz; bu saygınlığı korumak için, kürsüdeki hatibe laf atmaya hakkı yoktur; 
bu saygınlığı korumak için, Meclisteki vekilleri "eski" ve "yeni" diye ayıramaz, hele hele, bir par
tinin ilçe kongresini yönetir gibi Meclisi yönetmeye teşebbüs edemez. Bu saygınlık, ancak Anaya
sa ve İçtüzük hükümlerine uyarak korunur. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanına bu
rada hakaret ediliyor, siz izin veriyorsunuz !.. 

BAŞKAN T Efendim, müsaade buyurun, sözünü bitirsin... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sizin müsaade etmemeniz lazım. Meclis 

Başkanına burada hakaret ettiremezsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, oturun; sizi dinleyeceğim. Müsaade buyurun... 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Bu saygınlık, bütün gruplara ve bütün milletvekillerine eşit 

ve adil davranarak korunur. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Bu hakaret aynı zamanda sizedir. 
ŞEREF MALKOÇ(Devamla) - Bizim gönlümüz şunu arzu ediyor; Meclis Başkanımız, geçen 

haftaki tutum ve davranışlarından vazgeçsin, bu konularda daha hassas davransın, bu konularda da
ha hoşgörülü davransın; Türkiye'yi, hep birlikte, güçlü bir şekilde 21 inci Yüzyıla taşıyalım diyo
ruz. ' ' • ' ' . • • 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Malkoç, kürsüde dile getirdiğiniz seçim konusu bitmiş, tamamlanmıştır; 
Yüce Kurul irade izhar etmiştir. Başkanlık olarak, bunu, burada dile getirmenin bir faydası oldu
ğuna inanmıyoruz; bin.. 

İki, 10 Mart 1996 Pazar günkü Genel Kurul çalışma saati, Danışma Kurulunun önerisi ve Yü
ce Kurulun onayıyla belirlenmiştir; dolayısıyla, Sayın Başkanın o konuda yapabileceği bir şey yok
tur, Danışma Kurulu önermiştir. 

Tabiî, Başkanlık olarak, şu üzüntüyü çekiyoruz: Hâlâ, birkısım değerli milletvekili arkadaşı
mıza, imkânsızlıktan, büro temin edemedik, ev de temin edemedik; ama, bilesiniz ki, hem 18 kişi
lik Divanin gayreti hem de Başkanlığın doğrudan gayretiyle, büroların temini, evlerin temini cihe
tine gidilecektir; bu çaba içerisindedirler. 

Tabiî, hoşgörü temenninize, hem Başkanlık Divanı olarak hem de Genel Kurul olarak ihtiya
cımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, bu ihtirazı kayıtlarımla. 

3. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen'in, düşünce özgürlüğüne ilişkin konuşması ve Kültür 
Bakanı Agâh Oktay Güner'in cevabı 

BAŞKAN - Fikir hürriyetiyle ilgili olmak üzere, buyurun Sayın Öymen. (CHP sıralarından al
kışlar) 

ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; düşünce özgürlüğü konu
sunda birkaç söz söylemek için huzurunuzdayım. 

Düşünce özgürlüğü, malum, ülkemizde sık sık güncellesin Türkiye'nin değerli yazarı Yaşar 
Kemal hakkındaki bir mahkûmiyet kararı dolayısıyla şimdi yeniden güncelleşti. Geçen günkü 
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Hükümet Programı müzakereleri sırasında, bu konuyu, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz da açtı, bu 
konudaki düşüncelerini söyledi -bu konudaki düşünceleri memnuniyet vericidir-özetle dedi ki: 

"1. Ben, bundan dolayı çok üzülüyorum, bu üzüntümü sizinle paylaşmak istiyorum -bizimle, 
yani Meclisle- • 

2. Ben, kendisini tanıyorum. Kendisi, Türkiye'nin bütünlüğü konusunda bizden daha az duyar
lı değildir, bu bütünlüğü bozmak gibi bir düşüncesi yoktur. 

3. Mademki böyle bir yasaya dayanılarak mahkûm ediliyor, öyleyse, bu yasa, bu Meclisçe ele 
alınmalıdır; yani, değişmelidir. 

4. Devletin görevi, düşünce hakkının kullanılmasını önlemek değil, tam tersine, o hakkın kul
lanılmasını sağlamaktır, onu güvence altına almaktır, teşvik etmektir." 

Bütün bunlar memnuniyet verici görüşlerdir. Gerçekten, Yaşar Kemal'in mahkûmiyeti hepi
miz için çok üzücüdür. Onu tanıyanlarımız var, ben de tanıyorum, zaten, kendisi de yazıyor; Tür
kiye'nin bütünlüğüne karşı bir görüşü olmadığını, mahkûmiyet konusu yazısında da özellikle be
lirtmiştir. 

Yasaların değişmesi... Türkiye'de, şu gerçeği hepimiz biliyoruz ki, demokratik hakları, düşün
ce özgürlüğüyle ilgili hususları sağlamaktan çok uzak yasa maddelerimiz vardır. Bunların bir pa
ket halinde ele alınıp görüşülmesi, değiştirilmesi lazımdır. Devletin görevi de, elbette, yazarlarımı
zın çizerlerimizin, düşünürlerimizin düşünce hakkını korumaktır; onların bu hakkını engellemek 
değil. Zaten, onların düşünce hakları, hürriyetleri, başka birçok tehdit altındadır; ölüm tehdidi al
tındadır ve hatta, bu tehdidin sonunda hayatını kaybeden dünya kadar düşünürümüz vardır; Muam
mer Aksoy'dan Uğur Mumcu'ya, Çetin Emeç'e, Musa Anter'e, daha birçoklarına kadar, düşüncele
ri yüzünden pldürülen insanlar vardır ve ölüm tehdidi altında bulunan insanlar vardır. Devlet, asıl, 
düşünürlerini, bu tehditlerden, bu hadiselerden korumalıdır; faili meçhul cinayetlerin faullerini bul
malıdır, ağırlığı o noktaya vermelidir; bir de, ayrıca, kendisi , düşünce özgürlüğünü frenleyen bir 
unsur olmamalıdır. 

Bütün bunlar, Sayın Yılmaz'ın belirttiği bu hususlar, çok doğrudur. Gerçi, denilebilir ki, keş
ke, Sayın Yılmaz, bu görüşlere biraz daha önce gelseydi. Yaşar Kemal'i tanımak suretiyle bu kana
ate vardığını belirtiyor. Keşke, daha önce, aynı suçtan mahkûm olanlardan bazısını, bir ikisini ta
nıma fırsatını bulsaydı. (CHP sıralarından alkışlar) Mesela, Ahmet Altan'ı tanısaydı da -onun mah
kûmiyeti geçen yıl olmuştu- geçen yıl, bu Meclis'te, düşünce hürriyetini sağlama ve demokratik
leşme yolunda atılan adımları destekleseydi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partisi Hükümete ortaktı... 
ALT AN ÖYMEN (Devamla) - ... ve, mesela, o yolda hazırlanan bir yasa tasarısı kadük olma

saydı. ' • • • • • / 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Burada, Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümete ortaktı za

ten!.. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Asıl, CHP'nin imzasıyla getirilen bir yasa tasarısı, bu Meclis

te, Sayın Yılmaz'ın partisinin muhalefeti, direnmesi yüzünden kadük olmuştur, çıkarılamamıştır. 
İşte, yasa tasarısı burada; Terörle Mücadele Yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören 
bir tasarı, Hükümet tarafından getirilmiştir-CHP dahil- Komisyonda, bütün Anavatan Partisi mil
letvekilleri buna muhalif kalmışlardır; fakat, Komisyon bir yana, Mecliste zaten görüşülememiştir. 

Her neyse... Keşke, Sayın Yılmaz, bu kanaate daha önce varsaydı, bu yolda birtakım adımlar 
atılmış olurdu; fakat, bunun üzerinde durmak istemiyorum. Nihayet, geç de olsa, böyle bir sonuca 
varması çok olumludur. 
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Bu memnuniyet içerisinde, tabiî, bu sözler söylendikten sonra, Hükümete düşen, Sayın Yıl-

maz'ın bahsettiği yasa tasarısını hemen getirmek olmalıydı. Hatta, düşünce hürriyetini engelleyen 
diğer yasaların değiştirilmesini de içeren bir paketin, çalışmasını bir an önce yapıp, bunu Meclise 
getirmek olmalıdır diye beklemekteydik. 

Tam bu durumdayken -bugün, televizyonda biraz önce izledim, ayrıca, Anadolu Ajansından 
metni geldi- Sayın Yılmaz'a, Paris'te, bu soru, yani "bu yasaları ne zaman getireceksiniz?" sorusu 
sorulunca, bu defa "şimdi konu Yargıtay aşamasına gelmiştir; Yargıtayda kesinleşirse, mesele yok
tur" demeye getiriyor; hatta, Anadolu Ajansının verdiği cümleyi tam okuyayım: "Yargıtayın nihaî 
karan belli olmadan, yeni bir yasal düzenleme gündeme gelmez. Yargıtay da kesin karar verirse -
yani, tasdik ederse-konuyu yeniden değerlendiririz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, ben size süre veriyorum efendim. 
ALT AN ÖYMEN (Devamla) - Şimdi, bu, gayet garip ve hayal kırıcı bir aşama oluşturuyor; 

yani, Yargıtay bu hükmü tasdik etmezse, bozarsa, demek ki, böyle bir yasa değişikliği ihtiyacı bir
den ortadan kalkacak. Ya, bu hüküm, sonradan, başka bazı düşünürler üzerine işler ve Yargıtay onu 
tasdik ederse, Sayın Yılmaz, o yazarları tanımadı diye, onların fikirleri hakkında bir güven besle
medi diye, onların bu mahkûmiyeti çekmelerine razı mı olacak, buna hiç aldırış etmeyecek mi?.. 

Arkadaşlar, bu mesele, herhalde, bir özel mesele değildir; yani, Türkiye'de, yazarların, düşü
nürlerin, düşüncelerinin güvence altına alınması, Sayın Başbakanın kendilerini tanımasına bağlı 
olamaz. (ÇHP ve RP sıralarından alkışlar) Bu, bir genel meseledir ve çok samimî olarak bakarsak, 
şunu kabul etmeliyiz: Türkiye'de, düşünce hürriyeti, başka, ciddî, demokratik ülkelerin hiçbirinde 
olmadığı kadar sınırlanmıştır, engellenmiştir. Bu, sadece bugünün meselesi değil; biz, çokpartili 
hayata geceli elli yıl oldu; bu elli yılın tarihine geriye doğru bakınız; çeşitli sebeplerle, gerekçeler
le ve bazen bahanelerle, düşünürlerimizin pek çoğunun ve en ünlülerinin, hayatlarının büyük bir 
bölümünü hapishanelerde geçirdiğini görürüz. Bir zamanlar, komünizm tehlikesi gerekçesiyle, iş
te, Nazım Hikmet'lcrden başlayarak, ne kadar komünizan sayılan yahut o yolda sakıncalı yazılar 
yazdığı öne sürülen yazar varsa, hepsi hapishanelerden geçmiştir. Daha sonra, Hükümeti eleştirdik
leri dolayısıyla, 80 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın gibi insanlar, yine hapislere girmiştir. İşte, irti
ca konjonktürel olarak bazen ortaya çıkmış, mesela, Necip Fazıl Kısakürek hapse girmiştir. Yani, 
saymakla, bir gündemdışı konuşmanın konusu içine girmez; bir celse boyunca burada konuşulsa, 
isimlerini alt alta getirip, hepsini tamamlayanlayız. 

. . . , * • 

Onları,' yazarları, çizerleri bırakalım; bu konuda genel olarak tahammülsüzlüğümüzü, düşün
ce hürriyeti açısından engelleri olan, engelleri tatbik etmekteki alışkanlığımızı hatırlamak için, sa
dece, bu Meclisimize bakmak yeter. Burada gruplarıyla temsil edilen beş parti var; beşinden üçü
nün genel başkanı da, yine, çeşitli vesilelerle hapishane sürecinden geçmiştir; yani, Sayın Ece-
vit'tert, Zincirbozan'daki Sayın Baykal'dan, Sayın Erbakan'dan bahsediyorum. Biraz önce konuşan 
Kültür Bakanımız da, herhalde on ay kadar hapisaneyi teşrif etmiş bulunmaktadır. 

KÜLTÜR BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara)-Onalti ay... 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Daha başka arkadaşlarımız da var; işte, Mümtaz Soysal; bu
rada olan olmayan, birkısmı hâlâ hapiste olan, hatta hepsini bırakalım, devletimizin başındaki 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, o da, önce Hamzakoy, sonra Zincirbozan mahkûmlarındandır ya
hut misafirlerindendir. 

Şimdi, bunlar neyi gösteriyor? Bunların hepsi, düşünceleri yüzünden olan şeylerdir. Demek ki, 
biz, düşünce hürriyeti açısından fazla ileri bir durumda değiliz. Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak 

- 1 8 4 -



T.B.M.M. B : 2 3 13.3.1996 0 : 1 
ve Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de ne ise ve hatta bugün, Bulgaristan'da, Rusya'da ne 
ise -çünkü, onlar da, beş yıl önce demokrasiye geçtikleri halde, düşünce özgürlüğünde çağdaş stan
dartları benimsediler- o ülkelerden daha aşağı bir durumda bırakmamak için, düşünce özgürlüğü
nü sınırlayan yasaların, Mesut Yılmaz'ın da başlangıçta işaret ettiği gibi, -sonradan fikir değiştirse 
bile- önce, Hükümetçe yapılan bir çalışma sonunda gözden geçirilmesi, ele alınması ve gerekenle
rin değiştirilmesi gerekir. Buna bütün grupların da katkıda bulunması gerekir. 

Konuşmamı, Sayın Başkanın müsamahasını istismar etmemek için burada bitireceğim; fakat, 
demin belirttiğim noktada, Sayın Başbakanın bu kürsüden ifade ettiği sözlerle Paris'te ifade ettik
leri arasında bir çelişki var mıdır yok mudur; herhalde, Hükümetin bir mensubu -Sayın Başbakan 
burada değil, ama- bu konuyu açıklığa kavuşturur ve bu kürsüden yapılan vaadin arkasının ne za
man geleceği hususunda bize bilgi verir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) - Pardon... Son cümleyi söyleyeyim. 

Bu dileklerle hepinize saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öymen, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Güner; bu

yurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Efendim, bilgileri tazeleme açısından belirtiyorum; süreniz 20 dakikadır; ihtiyaç hissederseniz 

yeni bir süre veririz. 
KÜLTÜR BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Sayın Öymen'in, huzurunuzda bazı gerçekleri açıklama imkâninı bize veren konuşması sebebiy
le kendilerine teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli.arkadaşlarım, dünya üzerinde sahip olduğumuz bazı acı gerçekler var. Ne yazık ki, 
OECD ülkeleri içerisinde, kâğıt tüketimi yönünden -kesekâğıdı da dahil- en az kâğıt tüketen ülke
de yaşıyoruz. Kitap yayını yönünden fevkalade geriyiz, kitap satışı yönünden son derece geriyiz. 
Bizim ülkemizde 3 500 adet satan kitaplar, bağımsızlığını henüz kazanan Türk devletlerinde, me
sela Azerbaycan'da, ilk baskıyı 30 bin adet olarak yapıyor ve ikinci baskıyı tekrarlıyor. 

Hiç şüphesiz ki, Türkiye'de demokrasi rejiminin oturmaması ve çok namuslu bir biçimde de
ğerlendirilirse, her birinin temelinde, sivil siyaset adamlarının da büyük eksiği, yanlışı ve gerçeği 
göremeyişi olan askerî müdahalelerden sonra, bu ülkede, mevcut kitapların da toplanıp, yakılması, 
kitapların yasaklanması bizim gerçeğimiz. 

Şimdi, Sayın Öymen dünden bugüne bir değerlendirme yaptılar. Görevden ayrılmış olan hü
kümetin sayın bakanları, sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi; sanki, kendileri, bu
gün, gerçekleşen bazı mahkûmiyet hükümleriyle ilgili bu Mecliste büyük hukukî mücadele vermiş
ler gibi, mahkûmiyet hükümleriyle ilgili gözyaşı döküyorlar ve bunun suiistimalini yapıyorlar. Bu
nu anlamak mümkün değildir. 

Demokrasi, samimî ve dürüst olduğumuz ölçüde iyi işleyen bir rejimdir. Demokrasi, sadece 
bizim gibi düşünenlere hak tanıdığımız, bizim gibi düşünmeyenleri her türlü haktan mahrum etti
ğimiz zaman hüküm ifade etmeyen bir rejimdir. . 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle, bazı gerçekleri huzurunuzda açıklayacağım. Sayın Öymen 
ile biz, bu Mecliste dört sene milletvekilliği yaptık; ne kendisinin ne de benim -namuslu bir biçim
de konuşuyorum- Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddesinin değiştirilmesi yönünde 
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bir kanun teklifimiz olmadı. Onu gerçekleştiren, Anavatan İktidarıdır; Sayın Yılmaz'ın milletveki
li ve bakan olduğu dönemdir. (ANAP sıralarındarialkışlar) 

Sayın Başbakanın sözleri arasında bir tedahül aramayınız. Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ı 
bağlayan, Hükümet Programıdır. Hükümet Programında, bu konuya nasıl baktığımızı, çok açık ve 
net ifade ediyoruz; diyoruz ki: "Hükümetimiz, ifade ve fikir hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve te
şebbüs hürriyetinin daha da kökleşmesi ve gelişmesi için geniş çaplı anayasal ve yasal düzenleme
lere gidecektir. Teröre, baskıya, cebir ve şiddete yönelmemek kaydıyla, ifade hürriyetinin önünde
ki tüm engeller ortadan kaldırılacaktır." 

Bakınız, Hükümet Programı bir doğruyu daha getirmiş. 
Arkadaşlar, ifade hürriyetiyle, düşünce hürriyetini karıştırmayalım. Düşünce hürriyetini hiçbir 

gücün yasaklaması mümkün değil; Yaradan'dan gayri. Beyninize felç geldiği zaman düşünemezsi
niz... Bahse konu olan, ifade hürriyetidir. Burada da, bir kesin gerçeği, Bakan olarak ilk muhatap 
olduğum bir gazeteci arkadaşın sorusunda ifade ettim. Bakınız, biz, yeni kurulmuş Hükümet ola
rak diyoruz ki: İfade hürriyetinin önündeki her türlü engelleri -teröre, baskıya, cebir ve şiddete yö
nelmemek kaydıyla- kaldırmak için, Anayasamızda ve diğer kanunlarımızdaki bütün engelleri kal
dıracağız. . . ' • ' • ' . ' • ' 

Hükümet dün güvenoyu aldı; Sayın Başbakan da, bir resmî toplantıya katılmak için yurtdışı
na gitti... Herhalde, Bakanlar Kurulunun, ilgili bakanların, bir gecede bu işi bitirip, huzurunuza ge
tirmesi mümkün değildir. v 

Sayın Yılmaz'ı bağlayan, huzurunuzda okuduğu Hükümet Programıdır. 
Bektaşiye demişler ki: "Baba erenler, namaz kılıyor musun?" Bektaşi "Namaza yaklaşmayın" 

demiş. Ayetin altında da "kendinizi bilemeyecek kadar sarhoş iseniz" hükmü var!.. 
Sayın Öymen, Sayın Yılmaz'ın beyanı şu: "Hapse girecek mi?" diyor yabancı gazeteci veya 

bir diğer gazeteci; o da diyor ki: "Türkiye'deki hukuk sistemi, bir temyiz safhasını gerektirir; tem
yizden geçtikten sonra hüküm kesinleşir." 

Sayın Yılmaz'ın beyanları arasında bir mübayenet yok. Benim tanıdığım kadarıyla da, Sayın 
Yılmaz, bir yazarla konuşup, fikrinden ve içtihadından dönecek adam değil. 

Anavatan Partisinin bu konuda yapmış olduğu işi, lütfen, küçük görmeyiniz. Hiç şüphesiz ki, 
bunu, o günkü ANAP Hükümeti, Meclisle bütünleşerek yaptı. Kanunlar, Meclisin müşterek irade
siyle çıkarıldı. Sayın Oymen'in ve benim üniversitelerde okuduğumuz zamanki kitapları alırsanız, 
marksizmi, öcü diye okuyan nesiller yetiştirmiştir. Profesör Sabri Şakir Ahsay'ın -ordinaryüs pro
fesördür- Hukuk Başlangıcına bakınız, İslam, simsiyah bir tablodur, marksizm bir öcüdür ve Tür-
kiyelriin, dünya düşünce hayatına, milletlerarası çapta büyük bir İslam, düşünürü hediye edememe
sinin sebebi 163 üncü maddedir. Yine, Türk aydınlarının, marksist düşünceye, milletlerarası mana
da bir eserle katkıda bulunamamasının sebebi de 141 ve 142'dir. Nice insan bu maddelerden mah
kûm olmuştur. ., 

Bizim kararımız şudur: Dünkü, tek başına iktidar olan Anavatan Partisi, Türk Ceza Kanunun
da 141, 142 ve 163'ü nasıl kaldırdıysa, bugün de, koalisyonu birlikte kurduğumuz değerli arkadaş
larımızla, Yüce Meclisin bütün sayın üyelerinin yapıcı iradeleriyle, ifade hürriyetinin önündeki bü
tün engelleri kaldıracağız; ancak, huzurunuzda bir gerçeği ifade edeyim: Hekimoğlu İsmail mah
kûm olduğu zaman, onun adını hiç anmamak veya... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Emine Şenlikoğlu, şimdi... 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) - ...Ahmet Tan mahkûm olduğu zaman onun adını hiç 

anmamak; kitapları çok satan bir Yaşar Kemal'i anmak, bana garip geliyor... (ANAP ve RP sırala-
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rından alkışlar) Ben Hekimoğlu'nu da aradım, ona da mektup yazdım -o zaman milletvekili değil
dim- diğer, fikir suçundan içeriye giren herkesi aradım; çünkü ben, zulmün ne olduğunu bizzat ya
şamış bir adamım, onbeş ay savcı karşısına çıkarılmadım, onaltı ay sonra çıkarıldım ve ittifakla tah
liye edildim. 

Aziz arkadaşlar, zulüm, size yapıldığı zaman zulüm; başkasına yapıldığı zaman zulüm değil
se, sizin, demokrasiden ve hürriyetten bahsetmeye hakkınız yoktur... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bu toprakta yaşayan bütün vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaşlarıdır. 
Anayasanın onlara sağladığı hak ve hürriyetler, bizim hükümet olduğumuz dönemde eksiksiz bir 
biçimde uygulanacaktır. Uygulama hataları olabilir; kanunlar içerisinde, bunun sorumlusunu arav 

. rız, bunun hesabı, hukukun içerisinde sorulur; ancak, şu var: "Sayın Güner, Yaşar Kemal mahkûm 
olmuş..." Haberim yok, dedim; çünkü, kültür bakanları, adlî sicil amiri değildir; kültür bakanına, 
adlî sicilden, "falan mahkûm oldu, filan mahkûm oldu" diye bir mesele gelmez., 

Beni çok iyi tanıyan, benim de çok iyi tanıdığım Yaşar Kemal'i aradım, kendisiyle konuştum 
ve kendisinden* hükmün bir örneğini bana göndermesini rica ettim; ama, burada çok ince bir nok
ta var; bunu, ona da söyledim, gazetecilere de söyledim, bu kürsüden sizlere de söylüyorum: Çok 
okunan bir yazar olmak, kanunları ihlal etme hürriyetini kimseye vermez. (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) Yaşar Kemal de, Cumhurbaşkanı da, Öymen de, çöpçü de, dağdaki çoban da kanun 
önünde eşittir. Biz siyasîlere yaraşan, sorumluluk ahlakıyla, mevcut kanunların adaletle uygulan
masını sağlayacak dirayeti gösterebilmektir. Eğer, şu veya bu vesileyle, bağımsız bir kurum olan 
yargı kurumunu yaralarsanız, yarın sizin de adliyeye yolunuz düşebilir, bağımsızlığını yaraladığı
nız adliyeden daha çok şikâyetçi olursunuz. 

Emniyet için de bu böyledir. Elbette ki, emniyet güçleri, hukukun içerisinde görev yapacaktır; 
ama, siz, polisin, kanunları uygulama yolundaki iradesini, her vesileyle yaralarsanız, emniyeti sağ
layacak hizmetten bu memleketi mahrum bırakırsınız. O zaman, gelin, namuslu bir biçimde şu öl
çüyü tespit edelim: Kanun vardır; kanun, bağımsız yargı tarafından uygulanmıştır; tamam. Bunun 
hukukî yolları aranır; o da tamam; ama, siyaset adamları olarak bize yaraşan, sorumluluk duygu
suyla konuşmak; hükümet olarak bizim, mümkün olan en kısa zamanda, Anayasadaki ve ceza ka
nunundaki hükümleri -ülke şartlan içerisinde neyi yapabiliyorsak- bu huzura getirmek ve sizlerin 
de yapıcı iradeleriyle, bü meseleyi olumlu sonuca götürmektir. 

Sayın Öymen, bizim, bütün hayatımızı yoluna koyduğumuz hukukun hâkimiyeti yolundaki 
mücadelede, çoğunu da yakinen tanıdığımız, onlara isabet eden kurşunlarla her vesileyle yaralan
dığımız, bu Mecliste birlikte mücadele ettiğimiz, Avrupa Konseyi Parlamentosunda birlikte müca
dele ettiğimiz arkadaşlarımızın katillerinden bahsettiler. Çetin Emeç'in katili, mutlu bir tesadüfle, 
bu Hükümetin kurulduğu birinci gün bulundu. Bu, emniyetin başarısıdır, Türk güvenlik güçlerinin 
başarısıdır. Bu konuda elde edilen ipuçlarının değerlendirilmesi, diğer katillerin bulunması, elbet
te ki, devletin görevidir. - . - , • . ' -

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Kesinleşti, mi Sayın Bakanım?.. Kesinleşti mi ki, 
böyle itham ediyorsunuz insanları!.. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan)-Bir senaryo olabilir... 12 kişi var... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AGAH OKTAY GÜNER (Devamla)-Müsaade edin... 

Şimdi, ben size, resmî mercilerin yaptığı açıklamayı naklettim. Hiçbir masumun mahkûmiye
tinden mutluluk duymayacak kadar, insan hak ve özgürlüğünü savunuyorum; ancak, şunu •huzuru-. 
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nuzda söylemek istiyorum: Hükümetimizin, asla ve kata, herhangi bir gizli emeli veya herhangi bir 
suçlunun korunması gibi endişesi olamaz. Bu Hükümetin kuruluş iradesinde, ülkenin içerisinde bu
lunduğu buhran şartlarını aşmak ve memlekete hizmet etmek vardır. 

Sayın Öymen, huzur içinde olunuz; asla bir görüş değişikliği yoktur; Hükümet Programında 
yer aldığı ölçüde, Anayasa ve kanunlardaki gerekli değişiklikler yapılacak ve bu huzura getirile
cektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

4. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, mahallî idarelerin sorunlarına ilişkin 
konuşması ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı 

BAŞKAN - Yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Sivas Milletvekili Sayın Te
mel Karamollaoğlu; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. İstiklal Marşı şairini rahmetle anıyorum ve inşallah, o günkü ruhun, İstiklal Mar-
şındaki ruhun yeniden canlanmasını temenni ediyorum. Yeni güvenoyu alan Hükümete de, hayırlı 
çalışmalarında başarılar diliyor, tebrik ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, mahallî idareler, demokratikleşmenin güçlenmesinin kaynağı olarak 
kabul edilmiştir. Bu husus, bütün partiler tarafından, gerek seçim beyannamelerinde gerekse hükü
metler kurulduğu zaman hükümet programlarında çok açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bilhassa, 
1991 yılı seçimlerinin hemen arkasından, muhalefette bulunan partilerin o günkü şartlar altında ik
tidar olmaları ve kendilerine mensup birçok arkadaşın da belediye başkanı olması münasebetiyle, 
bu konuyu hassasiyetle takip etmiş; hatta, hükümet programlarına da bunu dere etmişlerdir. 

Ancak, 1994 seçimlerinin hemen arkasından Türkiye'de bir değişiklik meydana gelmiş, birçok 
belediye; bilhassa İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin belediyeleri el değiştirmiş, milletimiz ta
rafından, Refah Partili belediyelere teslim edilmiştir. Fakat, üzülerek görüyoruz ki, bu seçimlerin 
hemen arkasından, 5 Nisan kararlarıyla birlikte, gerek partilerin seçim beyannamelerine aldıkları 
hususlar gerekse hükümetlerin programlarına aldıkları hususlar tamamen bir kenara itilmiş; icraat
lar, tam manasıyla ters istikamette yapılmıştır. Neler denilmişti belediyelerle ilgili olarak; beledi
yelerin üzerinden vesayet yetkisi kaldırılacaktı veya en azından asgariye indirilecekti; belediyele
rin faaliyet sahaları genişletilecekti; mahallî olan birçok sorumluluk, belediyelere, mahallî idarele
re devredilecekti; belediyelerin yetkileri genişletilecekti ve belediyeler, bu hizmetleri yapabilmek 
için daha geniş malî imkânlarla donatılacaktı; fakat, üzülerek ifade ediyorum ki, şurada sıralayaca
ğım birtakım konular tam tersi olarak yapılmış ve geçen dönemde, bugün Hükümet olan Anavatan 
Partisi, biraz da o günkü Hükümeti zorlayabilmek için birtakım önergeler de vermişti. 

1994 seçimlerinden sonra belediyelerin üzerindeki baskıyı artıran unsurlar nelerdir; onlara, kı
saca temas etmek istiyorum ve yeni göreve başlayan Hükümetin de çok kısa bir zamanda, bu ko
nuda gerekli tedbirleri alacağını ümit ediyorum, 

Bugün, bir belediye içinde, değil ihtiyaç olan, azalan, boşalan kadroları doldurmak, belediye
nin kendi içinde bir birimdeki memurunu dahi başka bir birime nakletmesi mümkün değil; başba
kanın imzasına ihtiyaç var. Kadro, geçici işçiler dahil, sadece ve sadece başbakan tarafından veri
lebiliyor. Bir belediyenin, müstakilen seçilmiş, kendisine halk tarafından yetki verilmiş bir beledi
yenin yetkilerinin merkezî hükümet tarafından bu kadar kısıtlanması, ancak zorbalıkla ifade edile
bilir kanaatindeyim. Bugün, belediyeler tarafından yapılan yatırımlar gene tahdit edilmiş, birçok 
yatırım konusu Sayıştayın vizesine tabi kılınmış... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakikanız var; buyurun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - ...belediyelerin bağlı şirketlerle olan münasebet
leri tamamen kısıtlanmış, ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir şirket kurulmasını bir tarafa bıraka
lım, mevcut şirketin daha canlı çalışabilmesi için sermayesinin artırılmasına dahi fırsat ve imkân 
verilmemiştir. 

Yine, çıkarılan birtakım genelgelerle, gıda maddeleri üreticilerine verilen ruhsatlar belediye
lerden alınmış, kontroller, tamamen Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

Hal kurulması, ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi hale getirilmiştir. 
Trafikle ilgili, belediyelere verilen birçok yetki belediyelerin elinden alınmış, hatta, yeni bir 

hattın konulması, yeni birtakım kararların alınabilmesi için belediyelerin teklif getirmesi dahi, ma
alesef, yasaklanmıştır. 

Bunların yanında, belediye gelirleri büyük ölçüde azaltılmıştır. Geçen dönemde, 1994 seçim
lerinin hemen arkasından, belediye gelirleri, genel bütçeden İller Bankası vasıtasıyla alınan gelir
ler yüzde 8,55'ten yüzde 7,55'e indirilmiştir. Halbuki, 1991 seçimleri esnasında, burada bulunan, 
gerek o dönemdeki SHP'nin gerekse Doğru Yol Partisinin yetkilileri, hatta Anavatan Partisinin yet
kilileri, seçim çalışmaları esnasında, belediye gelirlerinin mutlaka artırılması gerektiğini dile getir
mişlerdir; tatbikat, bunun tam zıttı olmuştur. Bugün, bir belediyenin bu bütçeden aldığı pay yüzde 
6 iken, yüzde 5'e indirilmiştir. Hal rüsumu, hiç gereği yokken, yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirilmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisinden alınan paylar, belediyelere ayrılan genel bütçe kapsamının dı
şına çıkarılmıştır. Bunlar, elbette, belediyelerin gücünü ortadan kaldırmak, belediyeleri icraat ve 
yatırım yapamaz hale getirmek için, maalesef, alınan tedbirlerdir. ' 

Öbür taraftan, alınan birtakım tedbirlerle belediyeler kamu niteliğini taşımaz hale getirilmiş
tir. Bugün, belediyenin oturduğu bina dahil, belediye binaları dahil, maalesef, haczedilebilir bir ha
le gelmiştir. 

Genel bütçeden ayrılan paylar kaynağında kesilebilecek bir hale getirilmiş, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının bir talimatıyla, gerektiğinde bu paylara el konulmaya başlanmıştır. Maliye Ba
kanlığının, İller Bankasıyla belediyelere intikal eden su vesaire gelirleri üzerine de, defterdarlıklar 
vasıtasıyla el konulmuştur. 

Biraz daha ileriye gidilerek, Anayasaya aykırı olduğu için, uzun zamandır kullanılmayan, 
emekli olmuş belediye mensuplarının sosyal hizmet zamlarının, Sosyal Sigortalar Kurumunca be
lediyelerden tahsili yoluna gidilmiştir; yani, bir belediyeden personel emekli olduğu zaman beledi
ye kendisini kurtaramıyor; sosyal yardım zamları, bilahara gelen zamlar, emekli olduktan sonra da 
yeniden belediyelerden tahsil edilme cihetine gidiliyor. 

Özelleştirme programı içinde, çok garip tarzda alınan bir kararla, belediyelerin münhal kadro
larına, istendiğinde, özelleştirilen kamu kurumlarının personellerinin atanması imkân dahiline ge
tirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer biz, demokrasiyi güçlendireceksek; eğer biz, vatandaşımıza hizmet 
götüreceksek; eğer biz, bugün, vatandaşımıza en güzel hizmeti veren belediyelerin elini kolunu 
bağlamak istiyorsak -ki, Hükümet Programında, üzülerek söylüyorum, İstanbul'la ilgili birtakım 
ifadelerde bulunulmuştur- o zaman, biz, vatandaşı, doğrudan doğruya, yapmış olduğu siyasî tercih
ten dolayı cezalandırma yoluna gidiyoruz demektir. Bugün, Refah Partili olan belediyelerde rüşvet 
kalkmıştır -eskiden yer yerinden oynuyordu rüşvetlerden dolayı- israf ortadan kalkmıştır, yatırım
lar hızlandırılmıştır. (RP sıralarından alkışlar) 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Sözümü bir iki cümleyle tamamlıyorum Sayın 
Başkan... : . ' • , ' . - . • 

BAŞKAN - Peki; buyurun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Bugün, halkla kucaklaşan bir belediye zihniyeti 
gelmiştir. Halkın belediyelere güveni artmıştır. Hükümetlerimizin alacağı birtakım kararlarla, eğer, 
bunun önüne geçmeye kalkarsak; bizim, halkın gözünü bağlamamız mümkün olmaz. Elbette vatan
daşlar, neden bu tedbirlerin alındığını, neden belediye çalışmalarının engellendiğini fark edecekler
dir ve fark etmişlerdir de. 

Beri, bugünkü Hükümetten, bilhassa Anavatan Partisinden, geçen dönem Hükümetin almış ol
duğu bu tedbirlere karşı gösterdiği cevvaliyeti, şimdi, bir muhalefet partisi olarak değil, iktidar par
tisi olarak yerine getirmesini bekliyorum. Çünkü, hakikaten, bugünkü Hükümet, eğer, beyan ettik
leri tarzda adil davranırlar; eğer, belediyelerin hizmetlerini engellemek için bir çabanın içine gir
mez, tam tersine, kendileri bu yolda bir gayret gösterirlerse; emin olun, hem vatandaşın hem bele
diyelerin hem de bizlerin tasvibini alacaklardır. 

Ben, bu sözlerle, yeni kurulan Hükümetin, belediyelere ve mahallî idarelere yönelik tavırların
da çok daha hassas ve adil davranacaklarını ümit ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karamollaoğlu, teşekkür ediyorum. 
Efendim, Sayın Karamollaoğlu'nun yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgili gündemdışı konuş

masına, İçişleri Bakanı Sayın Güney cevap vermek arzusunu izhar buyurdular. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sı

vaş Milletvekili Sayın Temel Karamollaoğlu'nun, yerel yönetimler konusunda yapmış olduğu gün
demdışı konuşmasını cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

. Değerli milletvekilleri, Sayın Karamollaoğlu, eski bir belediye başkanı arkadaşımızdır; konu
ları çok iyi bildiğine eminim; bizzat icraatın içinde bulunmuştur. Kendileri de bilirler ki, belediye
ler, mevzuatı oldukça karmaşık ve çok sık değiştirilen mevzuatların içinde boğulmuş, net icraat ve
rilebilen müesseseler değildir ve yine, kendileri iyi bilirler ki, bu mevzuatı, ancak kanunlarla yeni
lemek ve değiştirmek lazımdır. . . . . . . . 

Şöyle veya böyle, bugüne kadar yeterli kanunlar çıkarılamamıştır, buna katılıyorum; ancak, 
Sayın Karamollaoğlu'nun " 1994 yılındaki belediye seçimlerinden sonra Refah Partili çok belediye 
oldu; ondan sonra da belediyelerin yetkileri azaltıldı, belediyelere gerekli ilgi gösterilmedi, hükü
metler bu belediyelere gerekli yardımı yapmadılar" ifadelerine katılmıyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Bakan, kararların hepsi 1994'ten sonra... 

İÇİŞLERİ BAKANI ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Çünkü, Anavatan Partisinin de en az ken
dileri kadar belediyeleri var; aynı yakınmalar bizde de vardı; yani, burada, sadece Refah Partisi be
lediyeleri demek yanlıştı; bu, bir. 

Muhterem arkadaşlarım, olayın esası şudur: Biz, gerek Koalisyon Protokolümüzde gerekse 
Hükümet Programımızda, bu konuya açıklık getirdik. Sayın milletvekilimizin ifade ettiği gibi, Tür
kiye'nin en önemli sorunlarından birisi, merkeziyetçi idarî yapımızdır; buna katılıyorum. İşte, 
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bunun için, Hükümet Programımızda, belediyelerle ilgili yeni düzenlemeler getirecek olan kanunu 
en ön sıraya aldık ve Meclisteki tüm partilerin gayretleriyle bu kanunu çıkaracağımıza inanıyorum; 

Bugün, artık, tüm ülkelerde, idarenin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş, özellikle son 
on yılda, tüm dünyada, bu konuda önemli mesafeler alınmıştır; ama, ne yazık ki, ülkemiz bu konu
da geç kalmıştır ve merkeziyetçi ağırlıklı idarî yapısını kıramadığı gibi, her yeni çıkan kanun yerel 
yönetimlerin bir yetkisini daha alıp götürmüştür; bunun bilinci içerisindeyiz. İşte, bu nedenle, Hü
kümet Programında belirttiğimiz üzere, devlet idaresinin yeniden yapılandırılması konusunda ke
sin kararlıyız. Devletin yeniden yapılandırılmasında, hizmetin gerekli kıldığı büyüklükte verimli 
bir devlet yapısına geçilmesi, temel hedefimizdir. 

Bu programda, ayrıca, kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, rasyonel kaynak kullanımı, 
demokratik ve katılımcı yerel yönetim ilkelerine uygun olarak merkezî idare ile mahallî idareler 
arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımının temel esaslarının belirleneceği öngörül
müştür. 

Sayın milletvekilleri, şurası bir gerçektir ki, yerel yönetimler, demokrasinin temel taşlarıdır. 
Demokrasinin en önemli unsuru, halkın yönetim sürecine katılmasıdır ve bu katılımın en kolay ola
bileceği yer ise, hepinizin bildiği gibi, yerel yönetimlerdir. 

Yine, herkesçe kabul edilen diğer bir gerçek de, işlerin etkili ve verimli yürütülmesi, ancak 
halka en yakın idarelerce yapılması halinde mümkün olabileceğidir. Bu ilke de, yerel yönetimlerin 
önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. 20 nci Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 21 inci Yüz
yılda da devam edeceği anlaşılan, demokrasinin yeni dalgası diye adlandırılan olgu, insanların ve 
toplumların baskıcı ve merkeziyetçi bir çerçevede yaşamak istemediğini ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız, Hükümet Programında ifadesini bulmuş anlayış içinde, 
yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara yoğun bir şekilde başlamıştır. 

' Hazırlanan yasa tasarısı taslağı, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların gönderilerek, görüşle
rinin alınma aşamasındadır. Kısa bir süre sonra, son haline getirilmiş yasa taslağıyla Yüce Mecli
sin önüne gelinecektir. • 

Durumu, Yüce Meclisin dikkatine sunarken; bana bu açıklama imkânını veren, Sivas Millet
vekili Sayın Temel Karamolİaoğlu'na teşekkür ediyor; bu kanun tasarısını çok kısa sürede huzurla
rınıza getireceğimizi İçişleri Bakanı olarak vaatediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Güner, zatı âlinizin konuşmalarını takip ederken, bir husus beni bir tereddüte sevk etti; 
siz, konuşmalarınızda çok hassas olduğunuz için, özellikle zaptı getirttim, şöyle bir ifade var; bu
yuruyorsunuz ki: "Türkiye'de demokrasi rejiminin oturmaması ve -çok namuslu bir biçimde değer
lendirilirse- her birinin temelinde sivil siyaset adamlarının da büyük eksiği, yanlışı ve gerçeği gö-
remeyişi olan askerî müdahalelerden sonra..." Bu şekilde devam ediyorsunuz. 

Ben yanlış anlamıyorum; ama, muhtemeldir ki, zabıtları tetkik edenler, sanki, bu askerî müda
halelere, işte, böyle gerekçeler, mazeretler bulunabilir, olabilir şeklinde anlayabilirler. Ben, sanki 
bunu, askerî müdahalelere bir mazeret arayışı ifadesi olarak değil, dikkat çekme, siyaset adamları
nın dikkatini çekme anlamında ifade ettiğinizi anlıyor, öyle değerlendiriyor, zapta öyle geçmesinin 
uygun olacağını düşünüyorum... 

KÜLTÜR BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Haklısınız Sayın Başkan, onu be
lirtmek istiyorum, gayem o. 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; Değerli Divan Üyemiz oku
yacaklar. 

Buyurun. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1:- TBMM Başkanının, vaki davet üzerine, Arjantin 'e yapacağı ziyarete katılacak Parlamento 
heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/49) 

13.3.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Arjantin Parlamentosunun vaki davetine istinaden, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli 
Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 6 kişilik bir Parlamento heyetinin söz ko
nusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkın
daki 3620 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, Genel Kurulun 6 Mart 1996 tarihinde, 19 un
cu Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adıgeçen Kanunun 
2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ADI SOY ADI SEÇİM İLİ 

Hayri Doğan Antalya 

Muhammet Polat Aydın 

Hikmet Aydın Çanakkale 

Ahmet Cemil Tunç Elazığ 
İrfan Gürpınar Kırklareli 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. -Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, Petlas'ın zarar etmesinin nedenleri 

ve özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10140) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

PETLAS Lastik Sanayii A.Ş.'nin yönetimi, denetimi ve özelleştirilmesi konusunda, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

(Konya) 
(Kırşehir) 
(Elazığ) 

(Yozgat) x 
(Samsun) 

Veysel Candan 
Cafer Güneş 
Ömer Naimi Barım 
Abdullah Örnek 

Ahmet Demircan 
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(Çorum) 
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Mehmet Emin Aydın 

Teoman Rıza Güneri 

Zülfikâr Gazi 

Hasan-Hüseyin Öz 

Osman Hazer 

Arif Ahmet Denizolgun 

Mehmet Aykaç 

Salih Kapusuz 

Gerekçe: 
1. PETLAS, temel atımından üretime geçmesi arasında geçen 15 yıllık süre içerisinde devam

lı ihmal edilerek, zarar ettirildiği, 

2. Özel bankalardan yüksek faizle kredi kullandırıldığı ve işletme sermayesi verilmediği, 

3. Yönetimde aşırı isdihdama gidildiği, ayrıca üretimde gereken rakamlara ulaşılamadığı, bu
na bağlı olarak da maliyet devamlı yüksek olduğu, 

4. İyileştirme (rehabilitasyon) programı hazırlandığı halde uygulanmadığı,, 

5. Yılbaşında üretimi durdurulacağı ilan edilerek, zamansız açıklama yapıldığı, böylelikle ba
yilerle olan bağ koparıldığı, 

6. Hazırlanan programa, acil işletme sermayesi ihmal edildiği, verilmediği, 

7. Satış esnasında 4 defa ihaleye çıkarıldığı, en sonunda, sermayesi yetersiz ve ticarî durumu 
zayıf Nadir İmpex'e durumu araştırılmadan ihale edildiği, Nadir İmpex firmasının zamanında taah
hüdünü yerine getirmediği ve ihalenin iptal edildiği, 

8. PETLAS'ın Nadir İmpex'e satış koşulu olarak kamuoyuna duyurulmasına karşın, 30 milyon 
dolarlık işletme sermayesi, istihdamın beş yıl içerisinde 3 bin kişiye çıkarılması ve toplam üretimin 
yüzde 75'inin ihraç edilmesi gibi şartların Resmî Gazetede yazılmadığı, 

9. Bu tür bir özelleştirme işleminin, işletmelerin verimliliklerini artırarak ekonomiye kazandır
ma, sermayeyi tabana yayma ilkesine aykırı düştüğü, 

10. Kuruluşundan bu yana devamlı zarar ettirildiği ve zamanında gerekli tedbirlerin alınmadığı 
ve ihmal olduğu açıktır. Ayrıca, özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, satışının ciddî tutul
madığı, 

Daha önce PETLAS'ın müşterisi olup ödeme sıkıntısı olan Nadir İmpex'e verilirken konunun 
iyi araştırılmadığı anlaşılmakta. 

Yukarıda saydığımız hususların açıklığa kavuşması ve biran önce, PETLAS'ta üretimin yük
seltilmesi ve üretime devam etmesi gerekmektedir. 

Bütün bu konuların, bir Meclis araştırma komisyonu kurularak incelenmesi kanaatindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, saat 17.25'i gösteriyor. Bundan sonra, normal sıra takibinde, bir Meclis 
araştırması önergesinin öngörüşmesini yapmamız gerekiyor; ancak, sürenin yetmeyeceği, grup baş-
kanvekillerinin de bu istikamette temayül izhar buyurdukları müşahede edilmiş olmakla... 
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Yarın, olağanüstü hal tezkeresiyle ilgili müzakere yapılacaktır. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, bu konu hakkında şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun dilekçesi var... -

Sayın Ergezen, Sayın Kapusuz, Sayın. Büyükkılıç* Sayın Öncel, Sayın Erbaş da şifahen kişisel 
söz talebinde bulunmuşlardır. 

Grupların söz talebi, yarın, tezkere okunduktan sonra da ifade edilebilir. 
Başka kişisel söz talebi var mı? Bugün yok; ama, yarın da, tabiî, müzakereler esnasında talep 

edilebilir. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ile 
gündemde yer alan diğer işleri görüşmek için, 14 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.26 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1.- Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü 'nün, İstanbul'da bir parka İsa Yusuf A Iptekin 'in is
minin verilmesinin Türkiye-Çin ilişkilerinde gerginliğe yol açıp açmadığına ilişkin sorusu ve Dı
şişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Bay kal'in yazılı cevabı (7/237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Deniz Baykal tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
İsmail Durak Ünlü 

Yozgat 
23-24 Ocakl996 tarihli TGRT Televizyonu ve Türkiye Gazetesinde; İstanbul Sultanahmet'te

ki İsa Yusuf Alptekin Parkının adının değiştirilmesi, içindeki Doğu Türkistan Şehitler Abidesinin/ 

yıkılmak istenmesi ye üzerindeki Gökbayrak'ın kesilmesi haberini üzülerek izledik ve okuduk. 

1. Televizyonda ve basında yeralan bu haberler doğru mudur? 
2; Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarının müracaatıyla, Sultanahmet'teki Parkın adının değişti

rilmesi, içindeki Abidenin yıkılması ve üzerindeki Gökbayrak'ın indirilmek istenmesi konusunda 
Çin Büyükelçiliğince Bakanlığınıza baskı yaptığı doğru mudur? Doğru ise içişlerimize karışmak 
değil midir? Dışişleri Bakanı olarak siz ne düşünüyorsunuz? 

3. İstanbul'da bir ilçe belediyesinin Türk islam aleminin ve Doğu Türkistan'ın büyük dava 
adamı rahmetli İsa Yusuf Alptekin'in ismini bir parka verip, içine Şehitler Abidesi yapması ve üze-' 
rine Gökbayrak dikilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Çin Halk Cumhuriyeti Devleti arasında 
herhangi bir krize dönüşmüş müdür? 

4. Çin Büyükelçiliğinin müracaatıyla Dışişleri Bakanlığının derhal harekete geçip Parkın adı
nın değiştirilmesi ve Abidenin yıktırılmasıyla ilgili olarak Bakanlığınızca izlenen politika Türk ka
muoyunca merak edilmektedir. Bu konuda açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 
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Dışişleri Bakanlığı 
Amerika, Pasifik ve Uzak Doğu Ülkeleri ile 

İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Sayı: PUGY-I-667.004-96/506-102 6.3.1996 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İlgi: 15 Şubat 1996 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/237-343-635 sayılı ya
zıları. , 

Yozgat Milletvekili Sayın İsmail Durak Ünlü'nün yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması
nı talep ettiği ilgi yazıları eki sorulara ilişkin açıklamalarımı aşağıda sunuyorum. 

1. Eminönü Belediyesi tarafından Sultanahmet'te yaptırılan ve Türk Kanunları ve Mevzuatına 
uygnu olarak vatandaşımız, merhum Şair İsa Yusuf Alptekin'in isminin verildiği Anıt Parkın ismi
nin değiştirilmesi gibi taleplere itibar etmemiz gerek hükümranlık haklarımız, gerek iç ve uluslara
rası hukuk açısından esasen mümkün değildir. Nitekim, bu husus içeride ve dışarıda her vesileyle 
vurgulanmaktadır. Bakanlığımın ilgili makamlardan sözkonusu Parkın isminin değiştirilmesi veya 
Parktaki abidenin yıkılması şeklinde herhangi bir talebi ise hiç bir zaman olmamıştır. 

2. Esasen Hükümetimiz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin refah ve esenliği ile yakından ilgi
lenmekte ve bu husus her seviyede temaslarımızda dile getirilmektedir. 

3. Bayrak, uluslararası hukukta tanımlandığı şekliyle bütün unsurlarıyla teşekkül etmiş devlet
lere has ve uluslararası camia tarafından genelde tanınan devletlerce kullanılabilen sembol olma 
özelliğini taşımaktadır. 

Bağımsızlık ve egemenliği temsil eden bayrağın kullanımı her ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de yasalarla belirlenmiştir. Nitekim, 22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı Bayrak Kanunumuz ve bu
na dayanılarak çıkartılan 29 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğünde, Türk Bay
rağının ve yabancı bayrakların ülkemizde ne zaman, hangi koşullarda ve nerelere çekilebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

4. Bilindiği üzere, Türkiye, ülke dışında benzer durumlarla karşı karşıya kalmakta ve ülkemi
zin bütünlüğüne yönelik faaliyetlere tepki göstererek, uluslararası yükümlülükler ve kurallar çerçe
vesinde ilgili ülkelerden gerekli önlemlerin alınmasını ısrarla istemektedir. 

5. Kuruluşundan bu yana gerçekçi ve tutarlı bir dış politika izlemeye özen gösteren devleti
miz, bu çerçevede, diğer devletlerle ilişkilerini, ulusal bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılık
lı saygı, içişlerine karışmama ve karşılıklı çıkarların dengelenmesi ilkelerine dayandırmaktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
Deniz Baykal 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

2. - Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, şeker stokuna ve ithalatına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın yazılı cevabı (7/310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Fuat Çay tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 8.2.1996 
Saygılarımla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya * 
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1. Şeker Fabrikalarının elindeki şeker stoku şu anda kaç tondur? Ve bu stok miktarı Türki

ye'nin kaç aylık şeker tüketimini karşılayabilecektir? Ve 1996 yılı şeker açığı kaç tondur? 

2. Üretim yapan şeker fabrikalarında 1 çuval (50 Kg.'lık) şekerin bugünkü maliyeti ne kadardır? 
Ve Fabrikalar şu anda 1 çuval şekeri kaç TL'ye satmaktadır? Satışlarda zarar söz konusu mudur? 

3. Bu yıl içinde ne kadar şeker ithalatı yapılmıştır? Ve bu ithalatı kaç firma yapmaktadır? İt
hal edilen şekerin bir çuvalının TL. olarak maliyeti ne kadardır? 

4. Şeker ithalatında Dolar olarak alınan ithal fonu sizce yüksek değil midir? İthal fonunun yük
sek oluşu nedeniyle, maliyet fiatının artması ve şeker fabrikalarında 1 çuval şeker 2 050 000 
TL.'den satılırken, bu gün için ithal edilen şekerin bir çuvalının ithalatçı firmaya 2 400 000 TL.'nin 
üzerinde maledilmesi karşısında Bakanlık olarak düşünceleriniz nedir? 

5. Bu durumda : İthalatçı firmalar ithalat yerine daha ucuza Türkiye'de şeker fabrikalarından 
alım yaparak, stok ve karaborsa ortamı yaratarak haksız kazanç elde etmeleri mümkün müdür? Ve 
bunu önlemek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

6. İthalatta şekere uygulanan 200 Dolarlık fon'un yüksek oluşu, kaçakçılığı teşvik edebilir mi? 
Gümrüklerimizde kanun dışı yollarla çok daha az fon ödeyerek, gayrıresmi ithalat yapmak isteyen^ 
lere karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? 

7. Sayın Bakan'ın, bir gazetede çıkan haberde; Türkiye'nin şeker sıkıntısının 1997 yılına ka
dar devam edeceğini beyan etmesi karşısında, şeker pancarı üreticilerinin yeterli ekimi yapabilme
si için üreticiyi teşvik edici ne tür imkânlar hedeflenmekte? Ve şeker pancarı taban fiyatı ne zaman 
açıklanacaktır? Ne kadar taban fiatı vermeyi hedefliyorsunuz? Ekim sezonu geçmeden verilecek 
1996-1997 sezonu taban fiatının açıklanması üretimin artmasına ve üreticinin teşvik edilmesine bir 
katkısı olmaz mı? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-24 5.1.1996 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16.2.1996 tarih ve A.OJ.O.GNS.0.10.00.02-7/310-501/1020 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, şeker stokuna ve ithalatına ilişkin olarak 

tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekde takdim edil
miştir. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

, Fuat Çay 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Cevap 1. 1 Mart itibariyle şeker fabrikalarının stoklarında 655 bin ton şeker bulunmaktadır. 

Bu stok miktarı Türkiye'nin 4 aylık tüketimini karşılayabilecektir. Kampanyaların başlıyacağı Ey
lül ayına kadar iç talebi karşılamak üzere emniyet stoku ile birlikte 500 bin ton şeker ithali zorun
lu görülmektedir. 

Cevap 2. 1995-96 yılı ürünü 1 kg* şekerin tahmini ticarî maliyeti 37 000 TL.'dir. (50 kg. lık 
bir torbanın maliyeti 1 850 000 TL.) Şu andaki 1 torba kristal şekerin fabrika satış fiyatı KDV ha
riç 1905 000 TL.'dir. 
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Şekerde stoklama ve spekülatif artışlara meydan vermeyecek, şeker fabrikalarını zarara uğrat

mayacak ve tüketicilere makul fiyatlarla şeker sunacak bir fiyat politikası izlenmektedir. 
Cevap 3. Bakanlar Kurulu'nun 20.12.1995 tarih ve 9/7589 sayılı kararıyla 1 Nisan 1996 tari

hine kadar olmak üzere 200 $/ton TKF ve % 3 G.V. ödenmek üzere 300 bin ton şeker ithaline izin 
verilmiştir. 

• Kararname gereğince çeşitli firmalar yaklaşık 250 bin ton şeker ithali için Dış Ticaret Müste
şarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvurmuşlardır. 

Şeker borsaya tabi bir üründür. Londra ve Paris Borsalarında 1 ton şekerin FOB fiyatı 28 Şu
bat itibariyle 405 $'dır. Finansman giderleri hariç navlun, liman, banka ve gümrük masrafları, si
gorta vb. giderler ton başına 80 $ ek masrafı gerektirmektedir. 200 $ TKF ile beraber 1 ton şekerin 
limanlarımızdaki maliyeti 685 $'a gelmektedir. (50 kg. lık torba 2 243 375 TL. $=65 500 TL.) "Da
hilde İşleme Rejimi" çerçevesinde imalatçı-ihracatçılar fonsuz şeker ithal ederek işlenmiş ürün ola
rak ihraç etmektedirler. Bu yolla takribi 100 bin ton şeker ithali yapılmaktadır. 

Cevap 4. Kararnamenin hazırlandığı tarihte şekerin borsa fiyatları 350 $, iç fiyatlar 680 $'dı. 
Bu durumda 200 $'lık TKF şeker ithali için uygun olmaktaydı. Bugün borsa fiyatları 405 $'a yük
selmiş, iç fiyatlar 580 $ gerilemiştir. 

Yüksek kalan TKF ve iç fiyatlar yeniden düzenlenerek şeker ithaline uygun ortam hazırlana
caktır. 

Cevap 5. Haksız kazanç, stok ve karaborsanın önlenebilmesi için, yeterli miktarda şekerin 
mutlaka ithal edilmesi zorunluluğu vardır. Şeker ithali halinde piyasalarda herhangi bir sıkıntı söz 
konusu olmayacaktır. 

Cevap 6. Gümrüklerden yasa dışı yollarla veya daha az fon ödenerek şeker girişi gümrük mev
zuatı ve genel hükümler çerçevesinde takip edilmektedir. 

Cevap 7. 1997 yılı şeker ihtiyacı Eylül ayında başlayacak üretim kampanyasında üretilen şe
kerle karşılanacaktır. Yurt içi talebi kendi üretimimizle karşılayabilmek için ekim alanlarının ge
nişletilmesi ve üreticilere daha fazla destek sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir. 1994 yılında 
1 000 lira olan pancar fiyatları % 150'lik artışla 1995'te 2 500 TL.'ye çıkarılmıştır. Üreticilere ya
pılan aynı ve nakdi yardımlar da bir önceki yıla göre 2 kattan fazla arttırılmıştır. 1995 yılı fiyat ve 
destekler üreticilerce olumlu karşılanmış ve bunun neticesi ekime taleb artmıştır. 1995 yılına göre 
pancar ekiminin % 30 artacağı beklenmektedir. 

1996 yılı fiyat tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Pancar üreticilerimizin alın terlerini karşı
layacak ve haklı bir kazanç sağlayacak ve üretimi teşvik edecek fiyat ve destek politikalarımız 
1996 yılında da devam edecektir. 

Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikasında gerekli teknolojik düzenlemeler yapılarak fabrika ham 
şeker işleyecek duruma getirilmiştir., İthal edilen 14 700 ton ham şekerin deneme kampanyasında 
olumlu sonuçlar alınmıştır. Önümüzdeki aylarda da 25 bin ton ham şeker ithal edilerek işlenecek
tir. 1997 yılında 100 bin ton şeker işlenmesi hedeflenmiştir. Bu da iç talebin karşılanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Stratejik bir ürün olan şekerde kendi kendine yeterli olmaya yönelik, pazar ve fiyat mekaniz
malarında istikrar sağlayacak yeni bir Şeker Yasa Tasarısı hazırlanmış ve yakında Meclis'e sunula
caktır. Tasarının yasalaşması halinde pancar ve şeker üreticilerinin çıkarları korunmuş olacak 
piyasaya makul fiyatlarla ve düzenli bir şeker arzı sağlanacaktır. 

m=zzz 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 . 3 , 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

: ' " 4 , • 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. —--,. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

4. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7,.—. Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş- . 
kin önergesi (10/13) 

8 — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9..'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

10. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

1 1 . — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konuşunda Anayasanın 98 imci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12.— İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

13. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 
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14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve ,103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa .Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını. sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)-

21< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/28) 

22. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması"açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

26. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) • 

29.—• Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

31L — Konya Milletvekilli Mustafa Ünâldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

32. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecllis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

33. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

. ' .:• — 4 — 
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SÖZLÜ SORULAR 

1.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4 . — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergemi (6/5) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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1. — Meclis Araştırması önergesi 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. —--,. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

— 1 — 

http://�iJimm.hi


' : ; : - • > • • : • : . • 5 ; . ; • ; • ; , . : ' . •• . . . • V . • • • ; . • 
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4. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7,.—. Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş- . 
kin önergesi (10/13) 

8 — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

9..'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

10. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

1 1 . — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konuşunda Anayasanın 98 imci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

12.— İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

13. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 
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14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve ,103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa .Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını. sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)-

21< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/28) 

22. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması"açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 
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24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

26. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) • 

29.—• Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

31L — Konya Milletvekilli Mustafa Ünâldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

32. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecllis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

33. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

. ' .:• — 4 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4 . — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergemi (6/5) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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