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ÖN SÖZ

Tlirkin: Bli,·lik ,\,lilkr ,\1n:li\i, nıguıı ge<;eıı <;alı~ııı.1 reıııpmu
ııuıı cırdıııdcııı 22. Diiııeıııi b.ı~.ım · Lı geride bır.ıkıııı~rır.
22. Diiııeııı, t.ırilıl' .ıltııı lı.ırlkrk ge<;n:ek bir diiııeııı olıııu~tur.
24 , · ıl ,ır,ıd.ııı soııLı TB,'vL\1 ilk kez 5 , · ,ıs,ıııı.ı \ ' ılını t.ıııı.ııııl.ı 
ıııı~tır.

H.ılk ir.ıdl'~iııiıı rcııısil

\'l'ri,

,\kcli\iıııiz, ge<;tigiıııiz lK)

dcıııokr.ı\iıııiziıı k.ılbi ul.ııı
\ ' J~.ıııı.ı , · ılı bonıııc.ı .ılkt.ı

Yticl'
bir dc, ·-

riııı gcısckk1rirıııi1tir. Soıı

elli \'llııı m btı\' tik rcfonııl.ırı, \'cııi
likkri, dcgi~iıııi hl'p bu diiııcılllk \ ' .1pılıııı1rır.

Ülkcıııiziıı dcıııokr.ıtiklc1ıııc~i. iizglirk)ıııcsi, k.ılkmııı.ı~ı ,.c iıı
i<;crisimk \'.1).1111.1\1 i~· iıı gece gliııdliz dcnıcdcıı
~· .ılı~.ll1 ,'v1ccli~inıi;. , bu diiııcııı i~·cri\iııdc s.ı, ·gm bir kurunı ulııı.ı
\.ıııııııızııı reLılı

\ 'oluııd.ıki lıcddiııi \'cıkcıl.ııııı.~tır.

22. Diiııcııı ~1ccli\i, p.ırl.ııııcııto t.ırilıinıizdc iizcl bir \'Cr l'diııc
ccktir. Zir.ı gc<;nıi~ diiııeıııkrdc giirtilıııe\TCd. ııitcliktc \ 'C \ 'Oguıı lu kt,ı bir Lkıııokr.ıri klc~nıl' <;~ılı~ııı.ı~ı bu diiııcıııdc , · ,ıpılıııı~
rır. Bu .ı<;ıd.ııı 2002-2007 t.ırilılcri .ır.ısımbki 22. diiııcııı "Rl't(ırııı ,\1cclisi" ol.ır.ık .111ıl.ıc.ıktır.
Yiııc

diiııcıııdc p.ırl.ııııcııto <;.ıtısı .ılrıııd.ı buluıı.ııı ıııillcn"C 

bu

killcriıııiz,

gelecek kw1 .ıkl.ırcı iirııck ol.ıcak bir pcrforııı.ıml.ı <;.ı
bir gunırl.ı diiıll'ıııkriııi k.ıp.ıtıııışl.ırdır. ~1illct\'C
killcriıııiz bu diiııcııı <;.ılı)ııı.ıl.ırı\'l.ı ıll' k.ıd.ır gurur dm· s.ıl.ır
lı~nıı~

, .c

lı.ıklı

lı.ıkl.ırıdır.

Bu diiııcnıc b.ı~k.ııılık cttigiııı i<;iıı bli\·lik. bir oııur dunı\·oruııı.
Bu oııur lxııinı \'C .ıilcnı i<;iıı ıııli~tl'sıı,ı bir ,1\Tıc.ılık \'C lı,1rır.ı
ol.ır.ık k,ıl.ıc.ıktır.

Bu diiıll'ıııdl'ki rcıııcl lıcddiıııiz iribcırlı, s.l\'gııı \ 'C ivi <;~ılı~.ııı bir
,\lccli-, olu~ttırııı.ıkrı. Beş \ · ıl bo\'lıııc.ı bu hcddiıııizl' ul.ı]lll.1k
i<;iıı projl'kr tirl'ttik, \'l'nilikkr , · ,ıprık., .ı<;ılııııl.ır s.ıgLıdık. Bugliıı
Ttirki\T\k gc<;ıııi] \ · ıll.ır.ı or.ıııl.ı <;ok Lırklı bir ı'v1l'clis \ ' ,ırdır
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22 Dönem Faaliyetleri

k,111ıuonı11d.1. -S.ı\ ·gııılıgı \"C irih.m ,ırrıııı), ,ıldıgı k.ılitc bclgclcri\·lc c11 i~·ı \·1lı).111 kunıııı olııı.ı \' oluııd.ı bti\"tik ıııc~.ıklcr k.ır crnıi'ı bir ,v1ccli~il11i/. \ · ,ır .1n ık . Yi11c de bu \'licc ,'v1ccli~'i11 glicliııli
\'C ~.1\-gtıılıgıl1ı .ırnırııı.1k içi11 \ ' ,1pıl.ıc1k d.1h.1 ~· ok 'ıc~ · \ ' ardır.
Unıu\ · onıııı bu11d.111 -,oıır.1ki dii11c111lcrdc bu ç.1lı::ını.ıLır d.ı \ ' ,1pı 
L1c.ıkrır.

Bir t.1r.1ti-.111 y.1,,1111.1 \ 'C dcııcrlcıııc çalı'ını.1Lmnıı;_ı \'.1p.1rkc11 diger t.ır.1tbıı \ ·iiııcriııı b,1li\'Ctlcrinıiz ilc projclcriıııi;. i de h.w.ır.1
gcçirdik. Bu kiopr.1 S \ ' ~1.,,1111,1 \ · ılı bonıııc.1 gcrçcklc'ırirdiği111iz
\',1,,1111,1, dc11ctinı \ 'C \ 'ii11crinı f1.1li~ ·crlcriııi hul.1c1k~ıııız .
Yi11c bu kirapt.1 hlitli11 h.ırc.ııııal.m111ızııı .1\Tıııtıl.ırı, pcr'>ol1cl
diger u\ ·gul.ını;ıl.ırınıızıl1 tt.ını det.wLırı \'cr .ıll11ak 
r.ıdır. Bu L1.ıli\ · er kir.ıhı, )cfl:11" \ · ii11ctiııı ~111L1yı'ıı111ızıı1 bir gereği 
dir.
h.ırekcrlcri \'C

o

Bu di iııcnıdc ııı iIleri 111izi 11 p.ır.1~ıııı h.ırc.1rkc11 '>011 dcreec 'orum lu d.ıH.mdık. Ytice ,\11ccli.,il11izil1 h;ılkıl11ızl.ı blitlil1lc)nıC'>i ı çı11
g.ı\Tct gii'>tcrdik.
22.

Dii11uıı k.ıp.111ırke11 ,

)·111 ıııillcn ·ckillcri111izi

he) \'.1'>.1111.1 vılı bonıııc.ı kd.1k.ırc.1 ~·,ılı 
kuriu\·oru111. I kp'>il1e gii11ti lde11 tc'ıckktir

cdi\ ·onıl11.

Bu

kuh.ıl ç.ırı .ıltıııd.ı

birlikte ç.1lı)tıgını B.ı::ık.1ı1lık Di \';1111 LI\T~i
ol111.1k li/.crc c;c11cl -Sekrcrcri11de11 111enıuru 
pcr~oııclııııi;j ti,tliıı g.1\Tcrli ç.ı lı )I11.1Lırı 11nk11i\'lc

.ırk.1d.1 ) Lırını b.ı)t.1

ıı.ı k.ıd.ır rlinı

tebrik

cdi\· oruııı.

Cclccck

ku ::ı .ıkl.1rııı,

22. Dii11c111dc \ ' ,ıpıLm bu ii11cıııli \ .ılı'ını.ıl.ı 

rı h.1\ ' Irl.ı \ 'C 111iıı11ctlc .m.ıc.ıgııı.ı

ol.ml.ır.ı

te)ekktir

i11.mcııııl.1 ,

ol.m

tli111

k.ıtkl'>ı

nii\'(ınıııı.
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TBMM BAŞKANLIK DİVANI FAALİYETLERİ
B.ı~k.ııılık

D i1 .ını t.ır.ılind.ın 22. D iiııc

ıııin r.ıııı.ııııınd.ı,

kildc .ıkr.ırııııı gcrçcklc)tirikıııcıııi)tir. 6:1
degin

32\i ropl.ınrı 1 · .ıpıl.ır.ık,
100 .ıdcdi i'>c elden u\ elerden in11.ıl.ırı
.ılınııı.ık 'urcridc ropl.ıııı 132 .ıdcr k.ır.ır

,,n · ılı k.ır.ırd.ın irih.ın:n hugıınc

.ılııııııı1rır.

birim

I lk ,\ lccli,rm

gli1ıiıımi;c k.ıd.ır .ılın.ın

lıcıııi; r.ır.ıııı.m \ ' ,lf'll.ır.ık CIT.ık ,i,rcıııi
.lr)il · iııc ckkıııııc\·cıı k.ır.ırl.ır l<,·iıı
m.ı'l bd.lcıııııcktcdir.

Diger k.ır.ırl.ırııı
ckkri ilc birlikte .ıkr.ırılıııı~rır.

B .ı)k.ınlık Di1 · .ın1 k.ır.ırl.ırının r.ıııı.ııııının

r.ıııı.ıııı1

hilgi,,n·.ır ort.ııııın.ı .ıkr.ı rıl ııı .ı,ııı.ı \'tilıc

2 1. D ö nem:

lik

ç.ılı)ııı.ıl.ır.ı

'>.ııııd.ı

,\r)il·

dL'Lllll

cdilıııi1rir.

Oroııı.ıwon

Bu
Si,tcıııi ilc

lz.ıp
h.ıg

l.ınrılı ol.ır.ık clckrroııik orr.ıııı.ı .ıkr.ırıl.ın
geçıııi) Y.ı,,ıııı.ı diıneııılcrine .ıit B.ı)k.ııı

llk

Di1 · .ın1 K.ır.ırl.ırı t.ı,nif

edilerek, hu
k.ır.ırl.ır.ı cri~iıııin d.ılı.ı kol.w 1 c lıı1l1 olnı.ı'l .ıııı.ı\·l.ınıııl)rır. Oneelilde 22. Y.ı ...ı
ııı.ı D iineıııimkn geri1·e dogn1 ~- Y.ı,,ı
ııı.ı Diiııeıııinc k.ıd.ır .ıl1n.ın htittln B.ı)
lunlık Di1 · .ıııı k.ır.ırl.ırın1n iiııeıııli bir
kı,nıl elektronik orı.ıııı.ı .ıkr.ırılllll), diger
Y.ı,.ıııı.ı D ıiııcıııkriııe ili)kin ol.ır.ık .,-.ılı)
ııı.ıl.ır.ı de1 · .ıııı edilmektedir.
B aş kanlık Di v anı K ar arl a rının

Elektro nik Ortama

Aktarılma s ın a

ilgili

r.ır.ıtind.ın .ıkr.ırımııı1n r.ım.ııııl.uı

ı ,

2,

~3.

X.J., 90, I O.J., ı 0:1,

I 06, I 07 1 c I OR ,,n · ılı di1 · .ın k.ır.ırl.ırın.ı
r.ı,rl.ıııııı.ııııı~. bu ıınkıılc .ııııl.ııı k.ır.ırl.ı
rın .ıkr.ırııııı gcr<,·d.k)tirilcıııcıııi)tir.
Bunl.ırııı dı1ınd.ı k.ıl.ııı k.ır.ırl.ırııı r.ıııı.ııııı

ekieri ilc birlikte

.ıkt.ırılıııı1rır.

20 . D ö nem : 9:1 no'lu k.ır.ırııı içinde \ ' LT
.ıl.ın 97/ I 1 e 97 '2 ,,n·ılı k.ır.ırl.ır k.ınkdi
lcnıcmi)tir.

Bunun dı1ınd.ı 1·er .ıl.ın l;..ı
ekieri ilc birlikte .ıkt.ırıl

r.ırl.ırın t.ıııı.ııııı
ıııı)tır.

19 . D ö nem : 29, 30, :10, :16, n· 116

,,ı

l'llı k.ır.ırl.ırd.ı

problem tc,pit cdilıııi~ n:
.ıkr.ırııııı gcrçekk)tirilcıııcıııi)tir. Bunun
dı)ıııd.ıki k.ır.ırl.ır, ekieri ilc birlikte ,i,tenıc .ıkr.ırılmı)tır.

İli ş kin Ç alı ş ınalar
B.ı)k.ııılık Di 1·.ıııı k.ır.ırl.ırının
ort.ıııı.ı .ıkr.ırılııı.ı'ı ç.ılı1ııı.ıl.ırı

elektronik
.,.cr.,·n·e-

'lndc, 3 1 ,\ l.m' 2007 r.ırilıi irib.ıri1·k
16, 17, 1 ~. 19, 20,2 1 1c 22. D iincııılc
rc .ıir k.ır.ırl.ırın 1·c eklerinin .ıkr.ırııııı r.ı
ııı.ııııl.ınıııı) olup; geriye dognı diger
diilıcııılcrlc ilgili ç.ılı)ııı.ıl.ır dcY.ıııı crıııckn:dir.

18. D ö nem : S9 mıııı.ır.ılı k.ır.ırd.ı problem te,pir edilmi) 1c .ıkr.ırımı gcı\ckk)
ririlcıııcıııi)tir. Bumın dı.1ınd.ıki k.ır.ırl.ı

rm

r.ıııı.ııııı ,i,rcıııc .ıkt.ır ıl ıııı1rır.

17. Dönem: 1, 2, .3, 6, 20, 82. 83, 8-t
1·c 1'7 ,,n·ılı D i1 · .ın k.ır.ırl.ırın.ı r.ı,rl.ıııııı.ı
ıııı) olup, S n· 9 ,,ı\'llı k.ır.ırl.ırd.ı prohlcııı ıc,pir cdilıııi)tir. Bu dii ıı cıııc ili)kiıı

2 2. D ö nemde 2, 1 I, I S, 20 1·c 3.3 ,,m lı

.,-.ılı)ııı.ıl.ır

k.ır.ırl.ırd.ı probkııı

dn ·.ıııı crıııckrcdir. ı

rc,pir cdilıııı) olup;
.ııı ı l.ın k.ır.ırl.ırın .ıkı.ır1ıııı gcrçckk)tirilcıııcıııi)tir. , \ nlc.ı, 2S n· S.J. \.1\'llı D i1 ·.ın
k.ır.ırl.ırııı.ı r.ı,rl.ınııı.ınıl) olıııı • .ı1·ııı )C-

1- l, ı \1 1 '- 1 ı k

K \\ 1 l '1 1

92.

di1·.ııı k.ır.ırınd.ııı itib.ırcıı

2.3

,,ıl'llı di1 · .ııı k.ır.ı

rı

ilc ilgili doııcme ili)kiıı ç.ılı)ııı.ı hircc-ckrir. D iger k.ır.ırl.ırııı ekieri ilc birlikte
,i,rcıııe .ıkr.ırııııı r.ıııı.ııııl.ııııııı)tır.

'\.\ll ı "I 1

\\ 1 1 1 1 1 ı'\.

nı

ız

•

22. Donem Faaliyetleri

I 6. Dönem: B.ı)k.ııılık Di1 .ıııı K.ır.ırl.ı
ekieri ik birlikte r.ıııı.ıııııııııı ,i,re-

rıııııı

likte

c:lckrroııik ort.ıııı.ı .ıkr.ırııııı r.ıııı.ıııı·

1,111111 !)tiL

ıııc .ıkr.ırııııı ı.ıııı.ııııl.ııııııı)tır. llcrlı.ıııgi

bir ek,iklik
ll11)tll'.

\',1

d.ı probkıııL· r.ı,tl.ıııııı.ı 

22. Dönem
TBMM

ı

S. Dönem: 6 1c 30 ,,ın lı k.ır.ırl.ır dı
~ıııd.ıki .\!illet .\lccli-,ı B.ı~k.ııılık Di1 .ıııı
k.ır.ırl.ırıııııı ckk-rı ilc birlikte r.ıııı.ıııııııııı

l.

( 10

Dönem:

\.11

ı'ı

lınt.ı ık .\lııı.ııı K.ır.ır

.\lu ~rc:rck B.ı)k.ııııık

Dil.l X k.ır.ır ik ,\ !iller ,\lcc'li'ı
B.ı1k.ııılık Di1 .ıııı'ııııı 3 ııo'lu k.ır.ırı dı
)lllLLı k.ır.ırl.ırıııııı r.ıııı.ııııı ı.ır.ııı.ır.ık c:k
leri ıle birlikte ,i-,rc:ıııc .ıkt.ırılıııı)tır.
ııı'ııııı .ııdıgı ı

13. Dönem: ;)2, 16X \C 206 ,,ı\ ılı k.ı
.\lu1rerek B.ı)k.ııılık Di ' .ını K.ır.ırl.ırıııııı ı.ıııı.ıııııııııı cklcrı ik

2.

IX

bırlikre ,ı,rcıııc .ıkr.ırııııı r.ıııı.ııııl.ııııııı)tır.

ı'ı

Y3s.ım.ı Yılı

Jiıpl.ıııı K.ır.ır

\.11

ı' ı

32

' lnpl.ııııll Lı . \lııı,ııı K.ır.ır
l ınt.ı ık ; \lııı.ııı K.ır.ır

3.

\.11

ı'ı

\.111\1

Y.ıs.ım.ı Yılı

(O 1 Ekim 2005 - 30 Eylul 200S)

ı

2. Dönem: 6, <J, 1O, 1 1, -!-2. -!-3, H,
le j 2-!- ,,1\ ılı k.ır.ırJ.ırd.ı; ll1ll)tLTek h.l)·
k.ııılık di1 .ını lur.ırl.ırıııd.ııı d.ı 1, ı (ı 1·e
17 ,,ı\'llı k.ır.ırl.ırd.ı problem re,pir edilıııi) 1e .ıkr.ırııııl.ırı gcr~·cl<.k~ririleıııeıııi)
tir. Buııl.ırııı dı)ıııLLıkı k.ır.ırl.ırııı t.ıııı.ı
ııııııııı ekieri ilc birlikte elektronik ort.ı 

\.11

Jnııl.ıın K.ır.ır

\.11

ı' ı

' lnpl.ıııtıll.ı .\lııı.ııı 1--.ır.ır

lııll.l ıle . \lııı.ııı l(.ır.ır

4.

\.111\1

\.11 l\1

' liıpl.ıın K.ır.ır

2X

\.11 ı'ı

· ınpl.ıııtıll.ı . \lııı.ııı K.ır.ır

ı o. Dönem: 26, -!-6, -!-7, S<J, 77, 79, XO,
X ı ' X2, X3, x-ı- IT H;) ,,m lı k.ır.ırl.ır t.ı

\.111\1

lınt.ı ık ;\lııı.ııı K .ır.ır \.11ı'ı
Y.ıs.ım.ı Yılı

r.ıııııı.ıııı.ıl.ırı ııcdcııil'ic ,i,teıııc: .ıkt.ırıl.ı 

5.

ııı.ııııı); bumııı dı)ıııd.ıki k.ır.ırl.ırııı

(O 1 Ekim 2006 - 3 1l.ı~ir.ın 2007)

ıle bırlıkte -,ı,ıeıııc .ıkt.ırııııı t.ıııı.ııııl.ııı 

· ı, ıpl.ıııı K.ır.ıı·

\.11

ı'ı

ı-

ıııı)tır.

l npl.ıııtliLı . \lııı.ııı K.ır.ır

X. Dönem: 6;), 7S, 7Cı, 7X, 79, HO, X1,
H2, X3. X-!-, XS, 1-!-3. !H, 1-!-S , 1-!-6,
ı-ı-7. 1-!-X, 1-!-<J. ı ;)0, 1;) 1, ı ;)2, ı S.i.
!;)6, IS 71c 161 ,,1\'ılı k.ır.ırl.ırı.ır.ııını.ı 

lın1.1 ık .\lııı.ııı K.ır.ır 'ı.ı1 ı'ı

\.111\1

l iıpl.ıın K.ıı·.ı r

.\.11

ı'ı

' l iıpl.ıııtıll.ı .\lııı.ııı l'.ır.ıı 'ı.l\\\1

lıuııuıı dı)ıııcl.ıki k.ır.ırl.ırııı cklnı

l ınt.ı ıle .\lııı.ııı K.ır.ıı \.11ı'ı

hır -

~ı

1

l

L
ı{,J\If'lff,

K\\IJ~[/

;-,
ll

TiJpl.ım

ııı.ıl.ırı ııcdcııil · k -,i-,rcıııc .ıkt.ırıl.ıııı.ııııı);

ik

30

Y.ıs.ım.ı Yılı

(O 1 Ekim 2005 - 30 Eylül 2006)

ııı.ı .ıkt.ırııııı r.ıııı.ııııl.ııııııı)tır.

c:klni

lO

(O 1 Ekim 200., - 30 Eylül 2004)

r.ırl.ıı· dı)ıııd.ıki

o

2002- 30 Eylül 2003)

K.ır.ır

' Jiıpl.ıııtı1Lı .\lııı.ııı K.ır.ır \,ı, ı'ı

ıııı)tıl".

ı-ı-.

Ar.ılık

J( ıpl.ıın

ckkrroııık ortJııı.ı .ıkt.ırııııı t.ıııı.ııııl.ııı

Başkanlık Divanı Kararları

Y.ıs.ınu Yılı

"\11

'[/

\lJIIIJI

ıi!U
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.>.2
100

TBMM

Başkanlık

Faaliyetleri

D IŞ İLİŞKİLER FAALİYETLERİ
TB MM
Jk\ kı

B aşka nı

Haşkanları

ilc

Bülent Annç'ın 22. Dö nemde
Kabul ve Resmi Ziyaı·ctlcr

Yaptığı Görüşme,

JX

görüşıııckr

Yurıdısına l!erçek\csıirikıı rcsıııi ;ivareı\cr

41
47

CIJkcıııi;i ;ivarcı

eden Par\aıııcıııo Baskanları \c Haskan Yardımcıları
Hasbakan Yardımc ı sı kabulkri
Hakan n: Ilakan Yardımcısı kabulleri
i hı isa s Ko ın is yon u Baska n ları kabulleri
l'arlaıııcnıolararası Dostluk Grubu Baskanı \c 1\cvcılcri kabulleri
\Hi\ Cıkelçi kabulleri ( faııısma. noakcu cda ;ivan:ılcri}
DiQcr kabuller
THM~ 13ask~ıııı Hüknı 1\rınç'ı temsilen TB~1~ Ba~kam ekillerinin kabulleri
TBMM Ba~kanı Bülent Arınç'ııcmsilcıı T\3M~1 Ha~ kam ekillerinin yurıdı~ına
!!t:r<;eklcsıirdiklcri ;iyarctlcr
13asbabıı \C

İhtisas Komisyonları

i~· cri-,iııdc lı.l)l.l :\\Tup.ı ülkelerı olııı.ık
\ · .ıh.ıııcı p.ıı·l.ııııcıırol.ırl.ı ilı 

ris.ı'> kııııul.ırı k.ıp-,.ıııııııd.ı rcııı.ı-,\.ırd.ı

huluıııııu),

\T)itli

koııkr.ııı'

topl.ıııtı 

\·c

lm.ııı H.ıkl.ırıııı İııcclcıııc Koıııi.,,·,ıııu
Yuıı.ıııi-,r.ııı 'ı ;iy.ırct crıııi),
\ 'l'

" ] m.ııı

H.ıkl.ı

Diııi Ö;gıirlıiklcr I\ : l'.ırl.ııııcıırol.ı 

r.ır.ı'>l Koııkr.ımı"ıı.ı k.ıtılıııı), t\\Tup.ı

l'.ırl.ııııcıırosu İ ıı-,.ııı H.ıkl.ırı ,\ lt Koıııitc 
si'ııiıı d,nniııc ic.ıhcr crıııi)rir.

:\lııı.ım · .ı Fcdcr.ıl l'.ırl.ııııcıırmu

Içi)lcri

I..:.oıııi-,\·oııu, i\-i)kri I..:.oıııiwoııtı'ııtııı d.ı 

\'Ctlisi

ol.ır.ık, Kcm · .ı l '.ırl.ııııcııımu · ı:ı 

rıın, :\r.ı;-i \ 'C [) og.ıl K.mı.ıkl.ır Koıııirc 

si,

· ı:ırıııı, Orııı.ııı

ı (ı

144
6_\

26
\)

crıııi1rir.

(,\·\Tc

Koıııiwoııu B.ı)k.ıııı H.ıhir.ır

r\\·-

rup.ı Kır.ı'>l Kiirc'>cll'.ırl.ııııcıırcrlcri

Yii-

ııcriııı

H.ı 

Kurulu Kurucu

· ıııpl.ınmı

ilc

hir.ıt -:\\Tup.ı Kıt.ı'>l Kürı:-,cl l'.ırl.ııııcııtcr

lcri

Y<iııı:tiııı

Kurulu

' l (ıpl.ıııtısı'ıı.ı k.ıtıl 

lllt)rır.

l.ır.ı k.ıtılıııı)tır.

rı

ı (ı

\ · oııu ' ııuıı d.ı\-ctli-,i ol.ır.ık ıilkcıııi;i Ji\ · .ı 

rcr

Tiirki\'C Biinık ,\ !iller ,\ kclisi'ndeki llıri 
s.ıs Koıııisnıııl.ırı 22. Y.ıs.ıııı.ı diiııcıııi
ü;crc \·c)irli

25
Yi

\·c Ko\·

ı ı' ı

\\

!.)lerı Koıııi-, -

1 '\,

ı ı,

J, \\

ı ı -.ı;

Dostluk Grupları
Faaliyetleri
200.3 \l' 200.J- \ · ıll.ırıııd.ı i\lııı.ııl\ ' .1, l ııgil 
tcrc , .ı: Fr.ııı-,.ı l'.ırl.ııııcııtol.ır.ır.ı" Do-,rluk (;nıpl.ırı ülkemizi 1. i\ · .ırcr crıııi)tir.
· ı · ürkin· · l'< ılı ım · .ı, 'l'iirkin·-,\ Lıc.ıri-,r.ııı,
Tıirki\ ·c - Sııd.ııı, ' hirkin· - I . iibıı.ııı, Türki \'t.:-Suri\·c, Türkin·- t\BD , T iirkiyc-Fili'> tiıı, TürkiYe - ı\ loldon , .c Türki\·c : ıt.ııım
l'.ırl.ııııcııtol.ır.ır.ı'>l Dmtluk (;rufıl.ırı .ıııı-

'ı.\){ ı 'ı J

-''ı ı ı ı

ı ı'

) ı\{

o

22. Dönem Faaliyetleri

!.ın

ulkclcrc

rc'>ıııi ;i\ · ,ın: tlcr

gcrçcklq -

ıııi -ı icrdir.

200:1 1c 2006 nll.ırı11d.1 ; TiırkıYc -;\;cr 
h.ın:.ıl1 , TurkiYc -;\BD , Tt.ırkil·c ~.\1ı-,ır,
Ttirki1·c - Kuh.ı·, Tiırkil·c - Lırdti.ıı , Tiirkin:htol1\·,ı , Tllrkil·c - (;ti;ıc\ · Kore, Tiırki;T 
Bul!!,.ıi· i,t.ı11 , Ttirkil c-JÜ) 1), Ttırki1 c- .
1r.ıı~. Tiırkin· -\'cııi ./.cl .ıııd.ı l'.ırl.ıııicııro
l.ır.ır .l'>ı l )mtluk <_;nıpl.ırı zil · .ırcrkrdc
huluııımı -ı. ,\BD\k CS<.; : r (,\BD
l(oııgrc'i Tt 'ırkıiT (,'.ılı)l1l.l (;ruhu i ' liı11 ·
l.ııırı'ı dtilcl1kl1ıııi ) tir.

kcıııi;i ;i\ · ,ırcr crıni ) . Tiirki1 ·c -\'cııı /.cl.ııı 

d.1 l'.1rl.1nicıırol.1r.1r.1'>1 Dmr.luk (;ruhu
Yc11i /.cl.ıııd.1\ · ı, TtırkiiT - ı . irnm · .ı ı'.1ı-1 ,1 ıııcntol.1r.1r.1'>l . Dmrluk . (.;rubu ı .'in · .ııı 1 ·.1\ · ı 1i1 · .ırct ctıııi ) tir. Suudi i\r .ıhi'>t.ııı 
'l'ti.rkil·c ı'.1rl.ııııcıırol.ır.ır.1'>ı Dmrluk
Gnıb;ı , ıngilrcrcTurkin· l'.ırl.1ıııcl1tol.ı 
r.ır.l'>ı

Dmrluk

Cnıbu , , \lın .ııl\ · .ı : rtiı·kin·

l'.ırl.ııncmol.ır.ır.l'>ı Dmtluk c ·ruhu,

.

:\BD :l'tirki1·c Dmrluk <.;rubu ı -:1 h.ı'ık.1nı
B .ı 'ı k .ınlıgı11d.ıki i\BD Kongrc'>ı Tlirki1·c
c,:.ılı 'ı ın .ı (;rubu lilkcınilc I'C'>I1li lil · .ırct
gcr~· dJc ) tirıııi ) tir. :\\Tıc.ı \\br \ ' irgini.ı 
;\BD\k c:s<.; : r (, \!)!) Kongrc'i Ttirkil'l'
<,: .ılı 'ı l1l.l (;ruhu 1 · ıııpl.ınmı dlill'nlcnıııi 'ı
rir.

l.ııımı " n.ı

gn.,-d.lc)cn " h11l.ı11di1 · .ı l'.ır 
1-:)it hr'>.ıri.ır Koınitc'>i · ı<ıp 
iki k.ıdı11 p.ırl.ııııclltcr k.ırılıııı) 

tır.

AKP M
,\ITup.ı

l'.ırl.ıınclltcrlcr

Komn·i

nlı11d.ı l'.ıri'> ,

,\ lccli,i ;
lkrli11 , Str.vburg,

Bud.ıpc)tc , \',ılcl1'>il · .ı, 1\ti11.ı , Roııı.ı\L1
Y.ıpıl.ıl1

c;cl1cl Kurul \'C Koıııi'>\ '011 topt\Kl',\1 Dc11criın
Koıııi,1 · cı11u Tiirkin· R.ıporrcirlcri 1·c B.ırı
;\\Tup .ı Birliği l'.ırl .ııııcıırol.ır.ır.l'>ı 1\\Tu ·
p.ı Gii1cnlik IT S.1nınııı.ı J\,,ııııblc-,i H.ı) ·
k.ıııı j.ııı Dirk Bl.i\ 1\U\\' TlirkiYc\·i zi l.ımıl.ırııı.ı k.ırılıııı1rıı ·.

Y .ırct ctıııhtir.
\ ' ılı11d.ı l'.ıri'>, l.ondr.ı, Srr.ızhurg ,

2!HH

,\l.ıdrid.

gibi
\·on

Berlin, l'r.ıg, B.ır'>l'lon.ı, Sof\· .ı
(;cncl Kurul \ 'C Kcııııi'> 

)Ciıirlcrdc

ropl .ımıl.ırı \ ' ,ıj1ılını1rır.
1 · ılı Ccııcl

200;:i

Kurul

· ıııpl.1ıırıl.ırı l'.ıri'> ,

Ki 'ı iııc1 ·, ı-:lor.ım.ı , ,\l.ıdrid , Str .ı;. hurg ,

St.l'crcr-,burg,. Bud.ıJ1C'ıtc , ı .izhon , Sol ~
n · B.ır'>clol1.ı \Lı
1 ·.ıpılıııı'ıtır. :\1 · nı ni :\ıır.ıh·.ı 'd.ı Dcnctiııı

y,ı, S.ıııri.ı g o ( ı '>p.ııl\'.1 )

Koıııiwonu toı1Lı11rısı gcn; cklqtirilıııi'ı ,

t\KI\\1

Di ğe r

:\k.1dcıııi-,j

ı kl'>ıl1ki 'dc
l.ııııcııımu

2003

S. \',1'>.1111.1 1'111111 k.1p'>.1\',111 2006 \ 'C 2007
, - ıll.ırınd.1 ABn : rlirknT , Surm< ı'iırkn · c
l'.ırl.1ıııcı1tol.1r.1r.1'>1 Dmtluk (;nıpl.ırı ul -

o

KKTC t\r.ııürk ()grctıncn
TB,\L\1'ni m · .ırcr crıııi)tir.

B.ı 1 k.ıııı Rcııc 1 · .ııı

dcr 1.1:'--:DI-::'--:

,\ıır.ıll· .ı , i-,r.ınbul n· K.ıp.ıdob·.ı biilgc'>i -

Faaliyetler

ni

L.'lkc ınizdc 12 . L'lml.ır.ır.l'>ı Ccnç Diplo-

k.ıl"·ıy,ııı

bir

zi1 ·.ırcttc huluıııııu'ınır.

ıncııro l\-c,i \'~ı lıri'>til·.ın . Smnl l'.ırti
Cnıhu B.ı 'ı k.ını 1c hcr.1bniııdcki hcn:r

2006 IT 2007 1 · ıll.ırınd .ı ;\K l',\1 , l'r.ıg ,
Kic1·, ,\\ımk , Briık'>cl. S .ır.ı1 · bmn.ı , Srr .ı' 
hurg, ,\lmkcıl'.ı, Bud.ıpc'ıtc, lklgr.ıd, !'.ı 
rİ'> , I . ondr.ı , ı-:lor.ım.ı, Berlin 'ıclıirlcriııdc
Ccncl Kurul 1·c Koıııi'>l · on ropl.ınrıl.ırııı.ı

ülkcıni;i ~:i1· .ırct ctıni 1 rir.

k.1tılıııı ) tır.

ııı.ırl.ır I-:giriın l'rogr.ı11ıı dll;cnlcnıni)tir.
ı-:cdcr.1l ;\lın.ıl1\ ',1 C:uıııhuri1 · cri l'.1rl.ı 

J,ılı l
ll

ı'

\1

'-ll·

ı.....\,11"11/

\.\RI

t'

'

:;

j•

1/

.\11

1

ll'

•ll<

Başkanlık

TBMM

Rotlı

NATO PA
:-\t\TO

l'.ırLmıLııtcr ,\-,,ınıb\c-,i

ııcnı Lı.ıli\l·tlcriııc K.ı'>ını

2002

22.

Diı

\'ılıııd,ı

ht,ıııhui<Lı \·,ıpıLııı (;ı.:ııcl Kurul (,:.ılı)
ilc h,ı)Lınıı)tır.

nı.ı-,ı

2003

\'ılıııd.ı \\',ı-,Jıiııgroıı, Bnik-,ı.:l,

lkl1'.1ri,,

gr.1d, I .croıl\',ı, E'>t<>ıl\',1, Kı)ıı1n ·,
l'r.ıg, :-\.1poli. l.oııdr.ı, ,\LıLıg.ı, OrLııı
do\Lı;

200-l-

\'ılıııd,ı Hr\ik-,ı.:l, \\',1-,lıiııg

roıı, Z.ıgrch, S.ır.n'bıı,ıı,ı,
l krliıı, lk1ri,Lı1 · ,ı

0-,lo, R.ıh.1t,
IT ,\l mkm·.1\L1; 200:1

1·ılıııd.ı Hrtık-,ı.:l, \\',1-,lıiııgroıı, Z.ıgrch,

P.1ri'>,
D.1hi,

t\lııı,1,ıt,ı, Srocklıolnı,
Rig.ı,

Kin·,

:-\.1poli, .\hu

H.1nıhurg, ,\Lıdrid,

11oh.ı, B.ık\i\k Ccııcl

Kurul I'C Komi'-

\'011 ropLıııtıLırı 1·.ıpılnıı)tır.

2006 1·c 2007

Si1·il

Semineri, K.ır.ıd.ıg'd.ı Cti\·cııligiıı
Komite ' !(ıpLııırıLırı dtizcıı

Honını

lcıııııi)tİr.

AGİT PA
,\\TUfı.ı (;Lin:ıılik

n: l)birligi

l'.ırLımcıırn ,\,,ııııbloi,

bu

· ı<.·)kil,ırı

2003

1·ılıııd.ııı

, ·,m,ı;

Z.ıgrch, \'i1·.m.ı,

l''klip,

Ziırilı,

Br\ik,cl,
\'i\',111.1 gibi
)Ciıirlcrc li\',ırcrlcrdc huluıııııu), ;'vcrh.11 ' C.ııı B.ı)k.ııılık '>cçimlcri, R.u\\ · ,ı, Hmıı.ı-Hn,ck \'C Sırhi,r.ııı l'.ırLımı.:ııto 'c\·inılcri ilc (;ıırci,r.ııı 1·c T\irkıncııi>r.ııı \Lık i B.ı)k.11ılık ,.c P.1rLınıcııto '>cçinı
,\ lm,ı.ır,ı, Roııı.1, Rorrcrd.1ııı,

lcrıı1dc giizlcnıci \ıL1rıl'i.ı hııluıııııu)tıır.

Bu h.ıgLııııd.ı Str.ızhurg\Lı Sc\·inı Cii;-

,·ıJLırıııd.ı

:-\t\TO l't\ \'i,·.1ıı,ı\Lı Kmo\'.1 Si1·,ı,i Komite 'l(ıpLııırı
"· :\;.nb.11'Cııı \Lı S.ınıı1nı.ı 1·c (;(i, · ı.:ıılik
Komirc ' l (ıpLıııtı'>ı, K.ııı.ıd.1-Qudxc'rc
<_;ı.:ııcl Kurul ' l iıpLııımı, Rig.ı\Lı :-\:\TO
Zin·ı.:-,i, Bri 'ık,cl\lc S.ınııım.1 IT (;(i, · ı.:ıı
lik Komitc'>İ, :-\orl(ılk-\'irgiııi.1\L1 Ciil·cııligiıı Si1·il Bonını Konıitc'>i S,1\'llllnı.1
1·c <_;(!l ·cıılik Koıııirc · ı <ıpLııımı, \\'.1'> lıiııgroıı\1.1 Tr.1m.ırLııırik hınımu 1·c S.ı
nııım,ı H' <_;iiH·ıılik Koıııirc · ı cıııLıııtl'>ı,
Hr\ik-,cl\lc <.;til ·cııligiıı Si,·il Bcl\'\ını Komite · ı cıı>Lllımı, Br\ik-,ı.:l\lc S.1nııım.ı 1·c
(;(i,·cıılik, Ekonomi Konıitc'>i 1·c Si1 ·.ı'>l
!(omite Orr.ık 'J(ıpLııırıLırı, Kin·'dc Ekoııonıi 1·c <_;ti,-ı.:ıılik Komite'> i ilc :--\ ATO L' kr.n · ı 1.ı l',ı ı'!.ı nı c ı m ıL1r.ı r.ı' ı Kc ııı,c1·i'ıı i ıı
orr.ıkLı).ı Komite ·ıcıpLıııtıL1rı, I . oııdr.ı \Lı
Biiİnı 1·c 'kkııoloji Konıitc'i ·ıcıpLllıtı'>ı.
Bud.ıııı:1tı.:\k 11.ıiıııi Komite ' l cıpL1ıımı,
B.ılırcm , .c ı-.:u, · cn\lc :-\Xl'O l'r\ :\kdcııi; Ö;cl (;ruhu 'lcıpL1ııtı'>l, Rom.ı\Lı Si, ..ı,i Komite ' l cıııL1ıımı. Tilli-,'tc Rmc-

lcıııiııiıı l'.ırLııncııtcr Bonını Koıı!Cr.ımı

dlizcıılcıınıi)tir.

2005 1·c 2006

I'IILırıııd,ı \'iLııı.ı\Lı npı·

Lııı Ccııcl Kıırııl ropL1ııtıL1rııı.ı i)tir.ık
cdilıııİ)

IT

\\'.l'>hiııgroıı, l.ubli1 · .1n.ı,

Bnıbcl, Soli · .ı, lkrliıı, Str.ı,burg,

1·c \',ıllcrr.ı\ · .ı
tur.

l'\.\\ll\1/

0'>1o

IİI·.ırcrlcrdc lıuluııulıııu)·

,\ (; IT I'r\ \·crçcl·c,imk lkrliıı\lc Y.1hudi
, \ lc,·lır.1rlıgı ilc ,\ liic.ıdclc ·ıcıpLııımı,
Brlik,cl\k Tniırİ711ı ilc ,\liicıdclcdc
L'lm.1l l'.ırLııııcııroLırııı Rolti Koııt(:r.ımı
dii;cıılcıııııi)tİr. :-\ilı.ıi ol.ır.1k 2 I -2-l- ~ıı
h,ır 2007 \'i,·.ııı.ı\i.ı :\CİTI';\ <.;cııcl Kunılu gnçcklc)tİrilıııİ)tİr.

PAB
l'.ırLınıcııroLır.ır.ı'>l

Birlik çcr~-c\ · c,iııdc

2003 IT 200-l- \ · ıiLırıııd.ı ~ili'dc \ · ,ııııLııı
1<H\. Ccııcl Kurul \'C CcııL'ITc\k \·,ıpıLııı
109. (;enel Kurul roııLııırıLırı ilc ( 'cııc\··
re 1·c Hr\ik,cl\lc ] )\iıı\'.ı Tic.ırct Örglitli

ı,

lt,J\ll'!ll-

Faaliyetleri

S\Rl\11

.\l!!llll'llllt

o

22 Dönem Faaliyetleri

l'.ırl.ılllcıırcr Kolll(:r.ııı,J.ırı dıl!. cllkllllli)

\C

[ııg;ıli; (;rıılıu ' ııılll

llu ' ııııll ' L\ ı ı -: \

d.n·cri 11/LTIIlC .llll -

l.ııı ıılkn · c 1i1 · .ırcr g;cı\ckk)tirilllli)ıir.

kollulu Sclllillcr

1·c ;\\Tu Rolleri
!"H,\ L\1

T ı t\ L\ 1 \k,

ı tı)k.ıııı S.ı\'lll Hi 'ılcllt i\rıll~·' ıll b.ı)k.ılllı 
gılld.ı 1 ·.ıpıl.ııı Tlırkil · c -;\B K .ırııı.ı l'.ırl.ı 
llıcııro

Kollliwollu S2 .

· ı <>pl.ıııtı\ı

1; -

llıir\k 1 · .ıpılıııı)tır.
1ılılld .ı Srr.ı;hıırg , Bnıbcl, Scl.ıııik

200S

;il · .ırctlcrilldc huluıııııu ) , Bnık'>cl\k dtı 

l"liıml.ıll lıu , . ,ıll.ı

1',-\B ı;cn; c\T'>illdc
l'l' '" içre'de (;elle! Kurul topl.ıll 
tı \.m \',ı pılnı 1) 1·c \:c11· York ' r.ı B,\ 1 (;cı ıci
Kurulu 61. Onırunıu 1·c C:cllc\Tc\lc
Duııy.ı Tic.ırct Örguni · ı<>ııl.ılltıl.ırı n·,i b,i\·lc l'.ırl.ınıcıırcr Kolll(:r.ıml.ır Lil"ı;cll 
kllllli)tir.

;:cllkllcll

Kcm.ı

Cc1ıcl

Kurul

ropl.ıllmıll.ı

i)ti -

r.ık nlilllıi)tir. B.ı)k.ıııl1k D i1 · .ııı1 · ı <>pl.ıll 

ti'>l Ic Biilgc'>cl

l'olitik.ıl.ır

\c

Y.ıpl'>.ıl

Folll.ırd.ıll 1\..ıtıillll iiııcc'>i l'rogr.ıınl.ır.ı

1\..ıtıillll ko1ıulu ropl.ııırıl.ır

Brük,cl\lc

gcl\l'kiL·)ti ri 1lll i)tir.

İKÖPAB

2006 l'c 2007 l ' lil.ırllld.ı Brtik,cl\lc 1 · .ıp1 l.ıll Ccllcl 1\.unıl · ı <>pl.ıııtıl.ırl ik 30 (kık
- 2 .)uh.ır 2007 r.ırilılcri .tr.l'>lllLI.ı r\ 1'
,\ l illcnckili Elllillc Bo;kurt'ılll R.ıpo 
nl ' ll.ı ili)kill ikili giirtİ)Illckr IT I .izholl
Srr.ırcji'>i H .ıkk1lld.ı 3. 1\..ırııı.ı l'.ırl.ılııcll 
ro ' l i>pl.ılltı'>l du;cllkllllli), t\llll.ııı\ · .ı\ · .ı
ı-c'>illl bir ;iy.ırct gcl\cklc)tirilllli)tir.
Briik,cl\lc Tiırkin· - .\B K.ırnı.ı i,ti).HC
1\.oıııitc'>i · ı <>pl.ılltı'l ilc ı'.ırl.ılllclltoLır.ır.ı 
'1 Kolob·ulll gcl\cklc)t irilıııi) , Tlırlmc 
,\ B KI'!\. 1lc1Tti İııgilıcrc\·c lil".ın:nc

hl.ıııı Kolll(: r.ımı ()rgunı l'.ırl.ılllcııto

Birligı ı; cı\l'l 'c'>illdc ; Tlırkin· ' llill

c1 '>.ı
TB,\ L\ 1 B.ı)k.ıllı S.ı1 ı ll Bu km ,\rıllı;'ııı IKOP,\B Diillclll B.ı?k.ılllı 
~ı .ılrıııd .ı, X- ı :i \:i'>.lll 2006 r.ırilılcri
~r.ı'>ııı,J.ı hrcııılıul\l.ı 1 ·.qııl.ıll ı KÖI'r\B -t .
(;cııcl Kurulu l'c hull.ı h.ıglı topLııırıl.ırıll
1 .ıllı'>ır.ı ıııııt.ıd lcr.ı Komite'> i l'l' Komc1·
topl.ııırıl.ırı IKÖI'i\B'a u1·c çc)itli iılkck:r 
dc gm;cklc)tirilllli )tir.
lıqıligilldc ' l'

Türkiye -AB KPK

lıulııllıııU)tıır.

Turkil'e -AB 1\. .ırııı.ı l'.ırl.ılllcııto
Kollliwollu 2003 -200-t l'ıil.ırılld.ı Brlık 
'cl , ; \till.ı , l.in · .ılll'.l ll' ırl.ıııd.ı\l.ı ropl.ııı 
rı 1c '>l'lllillcrlcrc k.ırılıııı ) Ic l'oncki; ,
Filll.ıııdn · .ı , ı .it 1 ' ,\ll\ ' ,ı 1·c ı . croıı\'.ı l'.ırl.ı 
ıııcıırol.ırı ilc Fr.ım .ı Scll.ıtmu ;i, ·.ırctlcri
gcrçckk)ti ri 1lll i)tir. 'hi rki1·c-, \B 1\..ı rllı .ı
l'.ırl.ııııcııro 1\.oıııi,\ ·oııu
ı,r.ılllıul'd.ı , ;\ITup.ı

· ı:ır.ıi'ılld.ıll Dlı 

p.ı Birligı Y.ı'>.ıııı.ı Sıırcciııdcki

200-t 1·c 200S 1 · ıll.ırılld.ı ,\ l cbik.ı, h1 iı; 
rc, hlipiııkr\lc lllUt.ıd Ccllcl Kurul topl.ıııııl.ırı dıucllicllıııi) , \:c11' York ' r.ı B,\1
K.ıdıllıll Sı.ırii'>ı ·ı Kolllıwollu -t<J. Otıırıı 
lllU l'.ırl.ılllcıırcr · ı<>ııl.ılltı\1 gcn;d.k)tiril lll i)tir.
2006

Bıl rm u

;cıılcllcll L ' lm.ıl l'.ırl.ııııcıırol.ır

SO.

BAPB -APA
B.ırı1 ı çill .\w.ıl1 l '.ırl.ııııcıırol.ır Birligi
Genel Kuru l · ı<>pl.ılltı'> l ilc \'ıinirıııc
Komc1i · ı <>pl.ılltı'>l 2002 ll' 2003 \ ' lil.ı 
rılld.ı <_:iıı\k gcrçcklc)tirilllli)tir.

Topl.ıııtı\1

1·

<

ı \lı

'r

ı ı,

ı,

\'

rı

\ ' ılllld.ı 'Lılır.ıll'd.ı

2006

Birligi 1\.ollliwo-

G.:llcl Kurul

ropl.ıllml dıı;clllcllıııi)tir.

"r

1

..., .\Rı" ı

'

.\lı ı ı ı ı ı' rı ı H

TBMM

Başkanlık

Faaliyetleri

AAPA
1\1Tup.1 ;\kdcııi~: 1'.1rLııııcıırcr .\ ....1ıııblc,ı ,
2004- \'ıl1ııd.ı kun1lıııu~ \c ilk Cc1ıcl Ku rul · ıiıpLıııtı,1ııı A1in.ı\Lı gcısckk~rirıııi) 
ri r.

t\ ;\1':\

r.ır.1f1ııd.1ıı

200S

, . ıl1ııd.ı Roııı.ı ,

i\ıııııı.m ,

Briik,cL B.ır..,cloıı.ı , R.ıb.ır, ı .i; hoıı, \ ',ıı)m · .ı 1 c Srr.uhurg,\Lı , 2006 \'1 lıııd.ı ı . i1hoıı, Ronı.1 , Bn1k,c1 , \ '.ır)0\ ".1
1·c Srr.11hurg,'d.ı (;cııcl ropl.1ııt1l.ır dii ;cıılcıııi)tir.

200 7 nl1 içcri,iııdc " !lııım'r.ı Ekonomik
1·c ,\l.ıli KoııuLır, Sm\'.1! İ)lcr n· Eg,iriııı
Koıııirc'i " J(ıpl.ıııt1,ı , Briıbcl\k Si1 · ,ı..,i

İ)lcr, c.;iı1 ·cıılik 1·c ııı ,,\11 I !.ıkl.ırı I(oıııirc 
'i " !iıpl.ııım1 ilc ·ıııııı1.., ' t.ı c.;cııcl Kurul
" I iıııl.ııım1 dii;cnkıınıi)tir. TurkiH·- İuh-.ı
İ)hirlig,i Prorcıkolti çcısnn1ııdc ~k Tii;. _
ki1 · c - !r.ıh · .-ı l)hirlig,i hıruım1 rop!.uıt1'1 d.ı
Roııı.ı\Lı 1 · .ıp1iııı1'ıtır.

2003 -2004- \'1il.m .ırNmLı Fri1 .ın, Ki)i ll.ıkıi 1·c St. l'ctcr..,hurg, \Lı Ccııcl
Kurul 1~c •iL')itli ropl.mtıl.ır dti;cıılcıııııi) 
rir. KUl'.-\ Cem:! Kun1i't1 TB ,\ L\1 B.ı)k.ı 
lll'l,

ıı1 S.ı\'ııı Bıılc1ıt .\rıııç B.ı)k.ıııl1g,ıııd.ı

2004- \"ll ı

dii -

kl-:ll't\ 200:; nlı i\-cri..,ıııdc , Doııcr..,k_ İz 
kic1·, Ki)iıın , Scl.mik, Titli,
H' Tir .uı\Lı \ · ,ııııLııı c.;cııcl kurul n· Ko ıııir, Sof1 · .ı,

ıııi..,l ·oıı ropLııırıLmıı.ı k.ırılnıı)tır.
c.;nıhuıı 200(ı 1 · ılı ı:ı.ıli\'ctlcri ı'c

Blikrc) ,
Bclg,r.ıd , i,r.ıııhul , ;\riıı.ı, EriY.ın, Circ'un \ "C ,\! mkm .ı\Lı g,crçcklc)tirilnıi)tir.
KEI Pt\ 2006 1c 2007
B.ıkiı\k, .-\riıı.ı\Lı,

'

.ın 'd.ı ,

,\

r.ırihlcri .ır.ı..,1ııd.ı

lklg,r.ıd\Lı,

Eri 1·c TB ,\ 1.\ l'ııiı1 cn.ı 
c.;irc,uıı\Lı \ ·.ıp1Lııı c.;cııcl Ku -

l mkm · .ı \Lı

lıiplig,iııdc
nı! \'C

KEİPA

K.ı..,ıııı .11 · ıııd.ı , \ıır.ıh-.ı \Lı

;cıılcıınıi)tir.

Koıııi'l ·oıı ropLıııt1i.ır1n .ı k.ırılıııı) 

tır.

K.ır.ıdcni; Ekoııoıııik
P.ırl.uııcıırcr

l)hirlig,i
.-\ ....ııııhlc..,i;

1

~~ \: ." ~\~-~~~~ ~:..,

l
}·11\11'-111,

J,\,ll'-1/

...,

·----~·~'-----L--------------------------------':'1\H.I\l'

.\1!!1111'-I)!H.

22. Dönem Faaliyetleri

TBMM BAŞKANI FAALİYETLERİ
İletişim Otisi

Tck\(ıııl.ı (;<ırıi -ıt ikıı :

Yazılı

R.ıııdcnı ·ı:ıkbi: ı 7 ...J.H7

Materyaller

1 !.111rl.ııı .ııı Hilgi :'\oru: 6H..J.
Dcgcrkııdirıııc R.ıporu·

R.ıııdcnı \ 'crikıı:

lbndevu Taleplerinin Katcgorik

1l.ı;ırl.ııı .ııı

Koııll)ll1·ı

,\ lcrııi: 137

Dağılıını

1!.mrl.ııı .ııı

Tck;ıpkr·

:i..J.

,\1iıicrn·kili

1 l.mrl.ııı.ııı

,\lc,.ıjl.ır:

1 l.ı t.ırl.ııı.ııı

.\l.ık .ıklcr:

Si1 · iı ' l(ıpluııı Kunılu )u:

..J.H
..J-2

Blirokr.ır:

263.-J.

Dti;cııkııcıı B.ı,ııı ' l(ıpl.ııımı :
l 'lm.ıl ' ICicl · i;\ · oıı,

1..J-2 1

1X 16

n.ı,ııı · 1 :ılcbi ( Ycrli -Y.ıb.ıııu ):

1 1 ı..J.

K.ıhul hlilcıı:

1 :i9\ı ulu-

,,ıJ topl.ıııı

Rasın Organizasyonları

pıırr.ıjl.ırı:

3237

hki ,\!illcnTkili 93:-1

..J./0

~l.ıt.ırl.ııı.ııı Riıpmr.ııJ.ır:

Tclgr.ıll.ır:

6..J.29

1 12

27CJ

H.ı~ııı Dunını,u .

99H ı

33\i \ .ıh.ıııcı,

192

H n n: 3 7H

37

\'.ıh.ıııcı

C.ucrc 1·c 1)ngi Rii -

1.'itJ

Hc1·cr: 172

\'erli Hn·cr: 206

c;.ı;ctc Riıı)orr.ıjı:

..J.CJ

S.mıı B.ı)k.ııı'ı Zi1·.ırcr 1-:dı.:ıı

1krgı Roport.ı jı: 6

Ki)ı S .ımı:

. \j .ııı' Roporr.ıp: 13

Cıiııllık Ciırti )tı lı:ıı

R.ıd1·o R<iporr.ıp:

(İ) (;ıiıılı 1: 1..J.

9

Tck1 · i;l'<lıı R<ıport.ıjı :

\'urri~· i

H2

1.-J. ...J-76
Ki)i

S.ıiN

c;ui S.nN: 1 13

,\lccli' T\ ': ..J-2
Yurtdışı

Yurtdı)ı i,i\ · .ırcrlcrı Sıı·.ı,ıııd.ı Y.ıb.ııKı
B.ı,ııı.ı \'crikıı Riiporr.ıjl.ır:

S7

TH ,\ L\1

Cclcıı D.ı1 ·cti1 ·c S.ı\ · ı,ı:

1..J..6:i9 (ii.:lgr.ıi':
2.-J.H..J., ,\lc ,.ıj:. 332,' K.ırılıııı: 266 ) c

Telefonla

Görüşme \'C

Görüşme

Talepleri

'ICle i( ın

'!:ıle hi: ı

Temaslar
B.ı )k.ıııı'ıı ııı

Rc,ıııi Zi1·.ırct:

Yüzyüze

c;clcıı

C: uııılıurb.ı)k.ıııı: 3X

c;ckıı

,\lccli' B.ı)k.ıııı: ..J-7

Cclcıı B.ı)h.ık.ııı S .ı\N.
c;clcıı Bünıkı:lı,:i S .ı1· ı" :

0.6H6

~ı

l· 1, 1 \ t 1 '

ı h,

}... \ ~ 1 ı

\

11

Dı )ııı.ı \'.ıpııgı

\'urt

..J-1

'. .\ H ı

"

11

\1 ı

ı ı

ı l "\ ı> ı ıı.

2.'i
1..J...J.

Yasama Faaliyetleri

YASAMA VE DENETİM FAALİYETLERİ
Kanun

Ta s arıları

Kanun Teklifleri
( ı~n~l Kurul

---

w

(ıiindcıııınd~

Koıııi'' onlarda
Kanunla~! ı

-

Cuııılıurh<hbnıııc:a iade l ·dildı
\lılkt1ckılkrım:~ (icrı (: dıkn

-

lı3~

~71ı

----mı~

~

Karar Olan

IO~J

ropl a nı

Kanun Hükmünde
Kararnameler

22. Dönem Denetim Faaliyetleri
Sözlü Soru Önergeleri

D iıııeıııe

bir cineekı doncıııdcn 262
KI ll( iıırik.ıl ctıııi)tir. Bu KI IK'Icrdcn 2:i7 .ıdcr i koıııiwonl.ırd.ı bulunııı.ık 
r.ıdır. 24- .ıLleri k.muııl.l)llll) olup ı .ıdcdi
22.

22. D iıncıııdc ropl.ıııı 2:>90 '>o/lu '>oru
oncrge'>i 1 erilıııi)tir. Bu -,orul.ırd.ııı 9X ı 'i
cn ·.ıpl.ı ıı dınlııı t ), 2X3\ ı cincrg;e -,,ılıipkri
ı.ır.ıfind.1n geri .1 !t ıııııt), 10 \ı l ~-rii1lik lıii 
kunılcrinc u1·gun oıııı.1dıgmd.ın i.1dc
L·diııııi). ı 39\ı u\· birle)iııı içinde ce1·.1pl.1ndırılııı.1dtgınd.1n 1 · .vılı '>Or\1\',1 çnrilıııi)tir. ı ı 77\i i-,e Cencl Kurul Ciimk-

.ıdcr

i)kıııden k.ııdırılıııı)rır. K.ınunl.ı).ın

Kr 1K'lcrdcn :i .ıdnli ( 'tıııılıurb.ı)k.ıııınc.ı
geri gonderiııııi)rir.

TBMM
22.

ıııiııdcdir.

Kararları

D oneıııdc ı

4-6 .ı dcr TB.\ L\ 1 k.ır.ırı

Yazılı Soru Önergeleri

.ıııııılll)tlr.

2297 + \'.11ılı -,oru
Bu '>On ı l.1 rd.uı
ı +3X:>'i ce1 ·.1pl.1ndırılıııt), 7:>X+\i '>li re' i
i~· inde en .1pl.1tıdırılııı.1dıgı gelen k.1gırl.ır
li-,rc .'>iııdc il.m cdilıııi)tir. Y.111lı '>onı

22.

Kanunlar
9 ı :i .ıdcr k.ı ı ııııı k.ıbul
edi len bu k.muııl.ırd.ın
X::\2 .ıL kd i ( 'tıııılıurb.ı)k.ınınc.ı cın.n · l.ın 
ıııı) olup ı 2 .ıdedi i,c ( 'tıııılıurb.ı)k.ııılı
gıııd.ı hckknıckrcdir.. \ nıc.ı 6 ı .ıdcdi
( 't ı ııılıurh.ı)k.ını r.ır.ıfınd.ın i.ıde cdilııı i )
olup bunl.ırd.ın 32 .ıdn l i .n-ncn, ı - .ıde 
di i-,c dcgi)tirilcrck k.ıbul edilıııi)tir.
22.

D iıııeıııdc ropl.1ııı

ciııcrgc'>i 1 ·cri l ıııi)rir.

D ciııcnıdc

nlilıııi)tir. K.ıbul

oncrgc l criııdeıı ı 0 \ı i)lcıııe gırııınkn

30\ı

i'e

i)lcıııe

girdikren '>Onr.1 oncrge
geri .1lıııırkeıı; 67\i
1 \T\1/tİk lıukuııılninc u1·gun cılııı.1dıgın 
d.m i.1dc edilıııi)tir. X9H'i !'>e lı.1kn i)lcııı 
dcdir.
,,1lı i p l cri r.ır.1fiııd.1n

jıl '

1
"

::1

lt .l\1!'

rı.

••

fı

"

.,

;;

1-i

1-

j1

"'''ı'r' \ \ K I ' ' '

\tııııır'ıliH

22. Dönem Faaliyetleri

Genel Görüşme Önergeleri

Meclis Araştırması Önergeleri ve
Komisvonları

22 .

Doııcıııdc

22. Dııııcıııdc 37 (;cııcl Giıri1)1llt: Üıın 

4.34 ,\ lccli.,

~c.,i , · crilıııi)tir. Buııl.ırd.ııı

:\r.ı)rırlll.l'>1

3'iı k.ıhul

~cııcl

65 ' i k.ı 
hul edilerek 27 ,\lccli'> Ar.ı)tırl1l.l'>1 Ko ıııiwoııu kun1lıııu)nır. Bu koıııiwoııl.ır 
d.ııı. 26\1 r.ıpon1ııu 1·crıııi)tir. 20 . .\lccli.,
, \r.ı)tırııı.ı'>l koıııi.,1 · oııu r.ıponı u;.crimk
~cııcl ~iinı)llll' , ·,ıpıllll1)tır. 4 r.ıpor l'>l'
lıcııu; ~iırli)tılcıııcıııi)tir. Iki Koıııi'>l ·oıı
r.ıponı i'>c h.ıc,kı .l).ll1l.l'>111d.ıd1r. Kurul.ııı
hir ,\lcclic, .ır.ı ) tırııı.ı kuıııi'>l · oııu d.ı UI'C
'>t:çiıııi 1·.ıp1l.ıııı.ıdı~1ııd.ııı ~iirc1 · i1ıc h.ı ) l.ı 

cdilnck

l · .ıııı.ıııı1)t1r.

DokunulmazJık Tezkeı·eleri

i>ııcr~c'>İ ITrilıııi)tir Buııl.ırd.ııı

rcddcdilıııi)

giirti)lllt:\1 l'.lJ1111ll1) , ll 'i
olup, 2\i (;cııcl Kurul gi .ı1ı 

dcıııiııdc huluııııı.ıkt.ıdır.

Gensanı Önergeleri
Diiııcıııdc X (;cmoru Oııngc.,i l'l'l'il olup, giiııdcıııc .ılıııııı.ıl.ırı c.;cııcl
Kurul t.ır.ıi'ıııd.ı1ı rcddnlilıııi)tir.

22.

ıııi .)

\ 'crikıı

,'vlccli-. 1\r .ı)tırııı.ı.,1 Oııcn;ckriıı 
dcıı 24\i 1nkkdilıııi). 3\1 1·ctcrlt iııı;..ı
k.ılııı.ıd1~1ııd.ııı i)lc1mkıı lz.~ldırılııı11 olul'
342 ii1ıcr~c i-.c (;cııcl Kıırul Cii1ıdcıııııı 
dc huluııııı.ıkt.ıd1r.

Y.ı.,,ıııı.ı Dokuııulııı.ı;. lıkl.ırı koıımuııd.ı

2lJ6 H.ı) 
rczkcrc'>i gclıııi)tir. Bu rczkcrc kı·dcıı 12\i B.ı)h.ık.ııılık t.ır.ıfiııd.ııı gni
.ılııınıı) , 224\ı c.;cııcl Kurul ~ııııdcıııiıı 
dc , 43\1 koıııiwo1ıl.ırd.ı, 17\i i.,c dii22.

!Xıııcıııdc B.ı)k.ıııl1~11ll1/,ı

h.ık.ı1ıl1k

ııcııı '>oııuıı.ı h1r.ıkılıııı)tır.

Meclis Sonışturınası Önergeleri
ve Komisyonları
13 ,'vlccli-. Soru ) ttırııı.ı'>l
7\1 kJhul cdilcrd:. 5
,\!ccli-. Sortı)llırııı .ı'>1 Koıııi'>I ' 01ll1 kurul 11ltı)tUr. Koıni'>\ ' 011 r.ıporl.ır1 Ccııcl Ku rt11d.ı ~orii)ıilcrck Yticc Di1 · .ııı.ı Sed:. k.ı 
22.

Diiııcıııdc

ii1H.T~l''>i 1 · crilıııi) ,

r.ır1 l'l'rilıııi)tİr. Sortı)tl1rııı.ı oııngckriıı 

dm 5' i

rcddcdilirkcıı

I' j

1)lcıııdcıı luldı 

rılıııı)tır.
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Yasama Faaliyetleri

DIŞİŞLERi KOMiSYONU
Dı~i~lcri Koıııi"·oııllııllıı d.ı1 cıJj,j ol.ır.ık;

:-\onL\.

P.ırl.ııııcıırmll Dı )İ)Icri D.ıiıııi

Koıııirc,i, h.ım.ı L'Jll,.ıJ ,\ !ccJi,j Dı) Ili)kikr Koıııiwoııll, İr.ıil·.ı ,\\illcrn:killcri
,\!ccJi,i Dı ) · İ~Icri Koı;ıi"·oııll, Bcl\· ik.ı
Tcımikilcr ,\\ccli'>i Dı ~ i"ii ~kikr J-.:oıııi'>
mmı 2003 1·ılı i\·cri,iııdc Lilkcıııi1i 1i1 · .ı 
rcr ctıııi~rir. Dı ~ı)lcri Koıııiwoııll I"·i\-rc,
ll..oııı.ı , . \riıı .ı, :\lııı .ıı11·.ı, Blllg.ıri,r.ııı 1·c
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tır.

S 170 ,,1\ ılı

"Çeşitli Kaııunl.1rl.ı

Dcgi-

~iklik Y.ıpılm.ısıııa D.ıir K.ınun" ıle
k.1dııı

.111.11 .1,.11 )!,lll cı ıLe
.11 rıu TC K\l.1ı1 ~ık.1r
LT/.1'1 lıııkımı, .\ ı1 .n·.ı

erkek

c1irligı

.ıltııı.ı .ılı11ıı1ı),
tıl.ı11 ıd.ıııı
,,ı\l.ııı

d.1

Etik
Kanunl.ıı·da Dcgi~iklik Yapılm.m Hakkıııd.ı K.ınun" \·ık.1nılmı) 1c hm·lcL'L' k.ımıı gorL'I lıkrıı1ı11 1 ·1J'tıkl.ırı ı~
lcrdc 111 ııı.ıl.1rı gereken nı k dcgnln
'oıı1ut h.1k gctırıllllt)ttr.
Kunılın.ısı \'C B.ızı

S2X 1 ,,1\ ılı "Dcrncklcı· K.ınunu" \·ılur
rılıı1ı~ 1c dnııck kıırııı.1k hir 1'.111d.1ı1
kol.11 l.11rırılırkcıı, dıgn 1·.1ı1d.ıı1 dcrııcklcrc un·lık lu,ııl.ıııı.1l.1rı d.1 .11.1ltıl11111t1r.

4787 ,,1\ ılı "Aile

ı\Lıhkcmclcrinin

rulu~ \'C GöreYleı-i H;ıkkınd.ı

~iklik Y.ıpılm.ısııı.ı D.ıir K.ınun" ıle

t"l'l.ııırı

"!Cıınu Göı-c,· lilcri

k.ıldırılıı1ı1tır.

nun" ilc

.ıılc ııı.ılıkcıı1clni kıınıldu.

S 190 ,,1\ ılı "Ccz.ı ı\luh.ıkcmclcri Usulü K.ıııumııHh Dcgi~iklik Yapılına
sı \T DcYict GüYcnlik ı\l.ıhkcınclc
rinin Kıldırılm.ısııı.ı D.ıir K.ınun"
ilc J)(;.\l'lcr k.1ldırıldı. lhı ııı.11ıkcıııc
lcril1 gi.ırn ı ·\~ır ( 'c1.1 ,\1.1hkL·ııKini 
ııc dn ınlildi.

"Bölge Adiiye ı\Lıhkcınclc
Gön:l'leri H.ık
kmlb Kanun" ıle 1 .1rgıııı11 1 ııkııı1u
.u.ılrıı1.1k .1111.1Ltl l.ı h.ı1ı d.ı1 .ıl.ırııı
pr.ıtık 1l'k1lclc lı.11lcdıln1L''t ı\·iıı htıı1.1f

S23S

,.ıl ılı

riniıı Kurulu~ \'C

.\l.ılıkL·ıı1clcrı kıırııldıı.

S237 ,,1\ ılı "Türk Cu..ı K.ınunu" k.ı
hıılcdildi. ( 'tımlııırtl'l't t.1rihiı1dc ilk
dcl:ı t)/)!,1111 hir co.1 k.ıınıııtı lı.uırl.1t1dı.

5271 ,,n·ılı "Ccz.ı ı\1uh.ıkcınc~i Kanunu" k.1hıılcdıldı. \u\ııı1 kınıı~rıınıl-

ml

'ı

\\1'111·

~\,11'-1/

KuKa-

\\111'1/

.\1111111'\.lllf(

Yasama Faaliyrtlrırı

ııı.ı'>ı 1 c -,u,· lıııııııı 1 .ık .ıl.ıııııı.ı-,ıııd.ı
ll'>lll 1c L',,ı-,\.ır 1cıııdcı1 hclırkııdı.

,,ıl ılı "Türkiye
. Cunıhuı·ivcti
.
Devletinin P.ır.ı Birimi H.1kkınd.1
Kanun" ıle 1 ıll.1rdır cııfl.ı,\oıı k.ır)ı 
'ıııd.ı irıh.1rıııı 1 · irircıı Tıırk ı ir.l\111 d.ııı .ılrı "!'ır .ırıl.ır.ık f'·ır.1 hirııııı ol.1 r.1k n ı gcrırildi.

5083

lklikkıı ,,ııııg.ı gıııııc· ıı'ulıı hcııiııı

\Cildi .

5326

,,\\ılı

"K.1b.1h.1tlcr

K.1ııunu" ~,ı

k.ırrıl.ır.ık, cc;.ı '>l'>tcııııııdc

,u,· IT

kıı 

'ıır .ı1rııııı 1 .lf'ıldı.

5411 ,,1\ ılı

4X ll ,,\\'ılı "Vergi B.1n~ı K.ıııuııu" ~,· ı 
k.ırrıl.ır.1k hıııkrcL· L''ıı.ı!' 1·c 1~1 LTcııııı
dc1 ktk ol.ıı1 .ıl.1c.ık hoı\ ılı)kı-,i n·ı1ı 
dcıı t.111/lll1 nlıldı. Bıı k .ııııııı ı1ctın: 
'>111ck +.- ıı1ıi1.1r \Tl 1 crgı r.ı\ı-,ıl.ırı
gcıv·kk~ı iri Idi.
4XS3

4X7S

"Dogrudan

5449

,,1\ ılı "K.1ıkııını.1 Aj.1mlannın

Kunılu~u, Koordiıusyonu \ 'C Gön:vlcı·i H.ıkkınd.1 K.ınun" ,· ık.ırrıl.ı 

r.1k ıılkcıııi;dcki holgL''cl gcli)lllİ)Iik
Lırkıııı ort.ıd .ııı k.ıldırıı1.ık i,· ıı1 h<>lgc
,cJ k.ılkıııııı.ı .ıpıı,\.ırıııııı kıınılııı.1'ı
k .ı r.ırl.ı ~~ı rı Id ı .
,,ı\ ılı "Baıık.1 K.1rtLın \'C Kredi
Kanl.1n K.1ııuııu" ilc krnlı k.ırrı
kııll.ııııcıl.ırıııııı 1'1!\.ırdır 111\lld.ırif' ol dugu lı.ırc.ıııı .ı lııııırkrı, .11 lık k.ırt Lı 
ı; or.ıııl.ırı IL' .11 lık odcıııc lıııııtkri
k< ııımuııd.ıkı hclir,i;lıkkr ort.ıd.ııı

5464

k.ıldırıklı. K.ın ,.ılıiplcrıı1iı1 gıı~<:ııcc 

Yc1b.ıncı Yc1tı

'ı .ırrırıldı.

nıııl.ıı· K.ıııunu" ,· ık.ınıl.ır.ık Tııı-kı

1c\·i \lTill.l\'L' 1 .ırırııııl.ırı .ı,· ı,ıııcl.ııı
c.11ihc ııınkc;i 1 .ıpııı.ı1 .ı doıııık
oııcııılı .ıdııııl.ır .ıtıldı. Hu k.ıııııı1 '>Oil r.ı-,ıııd.ı ulkcıııi;dc 1 .ıııııııı 1 .ıp.ııı 1 .ı 
h.ıı1cıl.ırııı or.ııııııd.ı hm ıık .ı rtı) go nı ldu.

SOl X ,,1\ ılı "K.1ıııu ı\l.ıli Yönetimi \ 'C
Kontrol K.ınunu" ,ık.ınıklı. Bıı k.ı 
ııuıı ık ııııllct .ıdııı.ı dcı1crııı1 1 .ıp.ııı

5664 ,,n ılı "Konut

masın.1 D.ıir K.ınuıı" ,· ık.ırrıl.ır.1k
Koıııır hlıııdırıııc Y.ırdııııı hıııııııd.ı

hirikcıı f'·ır.1l.ırııı lı.1k ,,ılıiı,kriııc

<ıdcıı ıııc' i lınkflcıı ııı İ) ri r.
S 102

,,1\

ılı "Yüksek Ögrcııim Ögrcıı

cilcriııc Burs Kı-edi Vcrilıııcsiııc

İlişkin K.ınun" ik 1 ıık,ck ogrcııiııı
gorcıı ogrcııcıkrc

1 .ıpıl.ıc.ık krcdı
1c Inilecek hıır,\.ırl.ı birliktc, IlliT 1 c h.ırıııııı.ı gıbı ılıtil .ıçl.ırııı.ı

di. 1 k'·lJ' 'orııı.ı 1 c lll·,,ıp 1 nıııc \ll

1.ırdııııı

rccı ~ciLıfl.ı)rtrıldı. · ı ıık k.ıımı ııı.1l11c

'i d.ılı.ı )Cl Lı!' h ir 1 ·lJ'll .ı k.ı1 ll)l ıırııl

d.ı hır dıı;cıı gctirilıııı~rır.

dıı.

lll •

K

J, \\

Ediııdirnıc Yardı

ını H.1k S.ıhiplcriııc Ödeme Y.ıpıl

IR\L\l'ı1iı1 dcııcriııı lı.ıkkı gcı1i)lctil

1 (, 1 \ll '1

,-ı 

pıldı.

,,1\ ılı ''Ç.1lıpnl.1nn 'I:ıs.11Ttıfl.1n

,,n · ılı

K.1nunu"

dır hckkdigı kiıklıı dıucı1kıııckr '.ı 

nı Teşvik Hcs.1bıııııı T.1st~ycsi ve

Bu Hcs.1pt.ın Y.1pıl.ıc.1k Odcıııclcı-c
D.1ir K.ınun" ,· ık .ırrıl.ır.ık, , .ılı).l111.1r 
d.ııı 1ıll.ırc.ı kc,ikıı liııı t.1,1iiL" nlıldı.
D n kı ıcıı .1lx.ıkl.1rıııd.ııı o turu ç.1lı 
,,ıı1l.ır .ır.ı,ıııcl.ıki lııı;ur,ıı;lıık gidc ı~ildi n · hıı k.ıııııııl.ı dn In r.ır.ıfiııd.ııı
,.ılı~.ıııl.ır.ı ropl.ıııı I+.- ııııil.ır \"1 I
mkıııc 1 .qııldı.

"R.ınkacılık

k.ıı·rıl.ır.ık, liıı.ım pi1 · .ı,.1\.ırıı1ııı , · ıl\.ıı ·

/

"\I<J

,

.\1

ı ı ır

ıı

{

22. Dönem

Faaliyetlerı

5662 ,,mlı "Yükscköğrctim Kuruınia
n Tqkilatı ICınunuııda ve Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elenıanlarının Kadroları Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ilc
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kaı·arııaınc
Ekli Cetvellerde Dcği~iklik Yapıl
ınasına Daiı· Kanun" ~· ık.1nılıııı)tır.
1\u k.111llll ıle K.1r.ıııı.ııı . 1\grı, Siı10f1 ,
Siirt , :\cl)clıir, K.ır.1ht1k , KiJi,, <,".1n klrı , 1 \ıwiıı . BitJi,, Bilecik, Kırkl.1rcli ,
(),ııı,ıııiiT , 1\iıı[!.ol , ,\ltı ), ,\ l.1rdiıı 1<.:
B.ıtııı.1ıı\L1 17 .1\TI iiııi1 · cr,ite kurul ııı.1'1 k.1r.1rl.1)tırılnıl)t1r.

S450

,,ı1·1l1

"Kamu

Kunım

ve

Kunı

luşlann;1 Bağlı Okııliann

Milli
Eğitim Bakanlığına Devredilmesi
ilc Bazı Kanunlarda Deği~ildik Yapılmasına Dair Kanun" <;1k.1rt1lnı1)
1<.: Ti1rk Sil.1hl1 Ku1 ·1·ctkri ik bnııi 
n ·t Tc)kil.ıt1n.ı h.ıgl1 okull.ır lı .ıri<; ol nı.1k i11<.:re clcl'ictin di[!.<.:r kuruıııl.ırı
t.1r.ıtind.1ıı .1\·ıl.1ı1 hiillııı okull.1rııı

.\!illi Fgitiııı B.1k.1ıılıg1n.1 deiTedil ·
lllC'I \,l[!.l ,l111lll)tiL
S2R3 ,,11'1!1

"Bazı

Kamu Kurum ve
Ait Sağlık Birinıle
rinin Sağlık Bakanlığına Devredilınesine Dair Kanun" ~·ık.1rııl.1r.1k
,,1glık hizıııcrlcrindc tcklik u\gtıl.1 ııı .1'1 b.1)l.ıtılıııı) 1 c 1 ',1t.1nd.1)Lırıı1
SSK'Iı , B.ıg - Kur ' lu, Emekli S.ıııdıgı
,\lcn,ubu .1\Ttıııı ort.1d.ııı k.1ldırılnıı)·
Kunılıışlanııa

ıı

r.

485 7 ,,1\'ılı "İş Kanunu" ~- 1k.1rtılıııı)tıı·.
TB,\1.\l'nin 22. Dimcıııindc ç1k.ırrı
l.1n tenıci k.1nunl.1rd.1n biridir. \',1,.1
ik n·ııi ~-.ılt)nl.1 bi\· iıııkri getirilirken,

!·1

,,,,,r

"J,.,,ıı...,r;

i)çi t.ıı1ııııı ge11i)ktilnıi). i)l eren r.1ı1ı ·
ıııınd.1 degt)iklik , .,1pılıııı)tır.
"Sosyal Güvenlik Pı·iın
Yeniden Yapılandı
niması ve Bazı Kanunlarda Dcği
~iklik Yapılınası Hakkında Kanun"
~· ık.1rt1l.1ı·.1k SSK 1c lt1g-J..:.ur'.1 l'riııı
borcu ol.ııı 1·.ıt.111d.1)l.1r.ı kol.11·l1k gctlrilıııi) IT , .,1t.1nd.1) ik dn ler .1r.1,1ı1d.1ki hir h.1)k.1 tenıci 'orun d.1lı.1 ~· <i 
;unı 1·olun.1 konulnıu)tUr.

S45R

,,mlı

Alacaklannın

S620 ,,ml1 "Kaımıda Geçici İş Pozisyoııl.anııda Çalışaniann Sürekli İş 
çi Kadmlarıııa veya Sözlcşıııcli
Personel Statüsüııc Gcçiı·ilmclcı·i,
Geçici İşçi Çalıştınlması ile Bazı
K.ıııuıılarda Değişiklik Yapılınası
Hakkında

Kanun" çık.1nıl.1r.1k l · ıl 
l.1rd1r gL\ici i)~· i \t ,1t\l\lİ ik k.ıımıd.1
gorL'I 1 · .ıp.1n ç.ıii).111Lırın dun1ıııl.ırı
d u;.c 1ri 1nı i)ti r
S2 1 S

,,11·ılı "Bclcdiyclcı·

Kanunu" \·lbckdin· nıL·cJi,kriııiıı , be ·
kdi1-..:krın yoııcıiıııindck1 etkinlikleri
.1rt1rıldı. lkkdi l'c kunılııı.1\l ı\· in gerekli ııtılil\ or.1n1 2000\kı1 :=i{)()()'e
çık.1rt1ld1 1 L' i kı hekdi1·e hiriıııi .1r.ı 
,1ncl.1ki lll<.:\.1kııiıı S kiloıııctrcdcn
k.1rtıl.ır.ık

d.1h.ı 1 '.1k1ı1 olııı .1111.1\l htikıııc b.1gl.ıı1 dı.

5302 ,,1\'ıll "İl Özel İdaresi Kanunu"
çık.1rnldı. Bu ,.,1,,1 ilc il genel ıııccJi, 
lcri guçkııdirildi.
S33S ,,11111 "Mahalli İdaı-c Birlikleri
Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun" \·ık.1rnldı. Bu k.1 ııunl.1 ko1·lcrc hi111ıct goturıııc birlik-

...,,RI'i/

_\lı

rı ıı,ıırı<

Yasama Faaliyetleri

krı kuruldu. Km krııı .ıln.ı1lı ilırı 1 .ı~· l.ırıııı gıdnıııC\e doııuk ~· .ılı) ı ıı.ıl.ı 

,,ı\ ılı " K.ır .\\'o lları Genel 1\llidüriÜg üncc Y.~pılac,ık Bölünmü ş
Yol İnpsıııd.ı Uygulanacak U sul
\ 'C E s.ısl ,ır H .ıkkında K.mun" k.1 hulnlikrek, ~· ifr 1ol ııı) .1'ıııd.1 K.ır.ı 
\ oll.1rı ( ;c·ııel .\l lldurluguıııııı dı)ıll
d.ıki dıt!,n dl'\ kr kurıııııl.ırıııııı .ır.1ı,

5003

rı 1 · .ıp.ıc· .ık hiriıııkrııı olıı)tu r u l ııı.ı'ı
,,ıgl.ıııdı.

5200 , ,ıl ılı " T.ırınıs.ıl Üretici Birlikleri Kanunu " ı;ık.ırı ı l.ır.ık r.ırıııı 'ekron ı ıııııı orgurlu hır 1 .ıpı1 .ı k.ı1 U)tunıl 
ııı.ı,ıııııı 1·o lu .ı\· ıl dı. Bu k.ıııuıı 'oıır.ı 
'ıııd.ı 2 1(, r.ırıım.ı l urniL'i hir ligi ku
nıldu .

5262

,,ıl ılı

"Organik

T:ırım

p.ırkl.ır~ııııı d.ı kull.ıııılııı.hın.ı iııık.1ıı
r.ııııııdı.

5104 ,,n ılı " Ku zey

Kanunu "

k.ıhul edıldı.

5300 ,,ıl ılı " Tarım (ı rünleri Li s an s lı
Dcp~ınıluk K.munu" k.ıhul edildı.
5363

doıll i )lllll .ıdııııı .ırıldı.

55X2 ,,ı\ ılı "Konut F in.m s manı Sistc mine İli ~ kin Ç eş itli K.ınunl.ırd .ı

,,ıl ılı "T.ırını Sigoı-tal.ırı K.ınu 

nu " k.ıhul edildi .

De ğ i ş iklik Yapılm .ı s ı Hakkınd.ı

K.mun" ~- ık.ırrıl.ır.ık, du m .ıd.ı ıııorr 
tı;.ıtı;e di1 c li\ ' L!,lli.1ıı.ııı 1·c · ı 'urk\·c\·c

"Toprak Korunı .ı ve Ar.ızi
Kull.ınınıı ICmunu " k.ıhul edildi .

5403

,,ı\ ılı

~u;,,ır ,;ı.ır.ıl~ ·.1d.ıprc edikıı k.1ııu.ıı çı 

54XX ,,ıl ı lı " T.ırım K.ınunu " k.ıbul

k.ırrıldı. K.ıııuıı ıle 1 .ır.ıııd.ı'ıl.ırııı r.ık 

edıldı .

5553

'irk konur L' c~ııııııekriııi kol.ıll.ı)tır.ııı
1e Lı i; ııı ·.uıl.ırııı.ı du;eııkııll' geriren
h ır 111 gul.ıııı.ı h.ı'ıl.ırıldı.

,,1\ ılı

k.ıhul

" Tohumculuk K.munu "
edildi.

,,n · ılı " Ulusal Bor Ar ,ı ş tırına
E nstitüsü Kurulm .ı s ı Hakkında
K.ınun " k.ıbul edildı. Bo1kc'e Tııı·ki 1e ' ııiıı 1 ıll.ırdır ,,ıdeı:e lı.ııı1ııı.ıdde
;ıl.ır.ık ılır.ıç L'ttigi duıı1 .ıııııı eıı de tı;nli hor ııı.ıdeııiııi i)kH·rek 1 urtdı)ı 
~1.ı l'·ı;.ırl.ııı1.ı 1e \Urti\· ~ııde clcg.crkn -

4H65

564H ,,ıl ılı " T.ırını \ 'C Kırs .ıl K .ılkııı 
nı.w; Destekleme Kurunnı Kurulu ~ ·,.l. Görevleri H .ıkkıııd.ı K.ı 
nun " k.ıbul cdıldı. <. ık.ırı ı l.ııı hu k.ı 
ııuııl.ır ik r.ır ı ııı kc,iııııııiıı 1 ıll.ırdır
.ırıı k.ılııı ı ) bııvık ,onııllı çılllıııık
ııirkeıı, ,ektıırc diıı.ııııı;ııı l l' du;cıı

L!,etırıldı.

dirıııe kı ııımuııd.ı .ır.ı ) tırııı.ı 1 .q,.ıı:.ık

1 l.ılkııı ,.ıt!,lıklı he,Jcıııııc'ı

~ı,iıı uruıı \eti)tirıL'ıligındL· 'r.ıııd.ırrl.ır
<>erır ılır kcıı .ıı· .11ilnııı

1 nııııli kull.ı 

hir emrirmu kurıılııı.ı'ı ,,ıgl.ıııdı.

5015

~ıl.ıhılıııL·,i ·i~·iıı du;cııkıııcln 1·.ıpı ldı.
Bm·kc'e ı.ırıııı,.ıJ i'ıiJı,,ıl 1 .ıl'·ııı ki')ık·

,,\\ılı " Pc tı·ol Pivas .ı s ı K.ınunu "

\· ık.ırrıldı.

530 7

, ,1\ ılı " Sıvıl.ı ş tırılmı ş

rııı lı.n · .ır ,t.ıııd.ırrl.ırıııııı .ırrırılııı.ı'ı

l .ırı

lınktkııdı.

rı ldı.

Petrol G.ız
( LPG ) Piy .ı s ası K.ıııunu " \· ılur ·

'a l

ı

Ank .ıra Giri ~ i

Kentsel Dönü ş üm Projesi K.ınu 
nu" ı;ık.ırrıl.ır.ık , . \ ıık.ır .ı ' ııııı \· clıre,i 
ııi dq.;ı)tırcc'd:. 1 c dı) du m .ı1 .ı .ıı;ıl.ııı
l 'cıKeıniııi gıllclk)tircc· ck. bir kcııt\L·I

<

ı

\\

ı

'

ı

j,

,, \ \
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22. Dönem Faaliyetlerı

5J46 ,,mlı "Yenilenebilir Enerji Kaynakl~rının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun" .,:ık.1rrıldı.

111.1 ll'

~·ık.1rtıl.1n

Bazı

nıası

K<iY I li 1ıııcrkri Ccııcl ,\!udiırlti gu
Bu kuruımııı pcr,oncl 1·c
lıimıct .1r.ı\·l.1rı il wc! id.1rckriııc
dc1 ınlildi. Hi111ıctiıı lıı!l.ındırılııı.ı'l 
n.1 iıııcıııli hir .1dıııı .1tılıııı1 oldu.
k.ıldırıldı.

ilc.
5070 savılı "Elektronik İmza Kanunu" çık.ırııl.ır.1k, elektronik lı.1bcrlc) 
ıııc gu1cııcc .1ltııı.1 .1lıııdı. 1-. -dcl'!l't
f'rojc.,iııiıı .1itY.1fl1'>11ld.1n biri'l ol.ııı
elektronik ıııı1..1 ilc i)kııı 1 ·.1pııı.1k
ıııuıııktııı lı.1k getirildi.

5649 .,,mlı "İstikla! Marşının Kabul
Edi!digi Günü vc Mehmet Akif
Ersoy'u Anma Günü Hakkmda
Kanun" k.ıbulcdilnck, 12 ,\!.1rt g,timı ,\!clııııct ,\ki!' Er'>ol · \ı .1nııı.ı g,uını
ol.1r.1k k.1bul cdilnıi)tir.

51 R8 ,,mlı "Özel Güvenlik H iznıetlc
rine Dair Kanun" <; ık.1rtıldı. Koru -

TUTANAK

"Köv Hizmetleri Genel
vc
Kanunlarda Değişiklik Yapıl
Hakkında Kanun" \·ık.1rtıl.1r.1k

Müdürlüğünün Kaldırılması

k.ınuı1l.ır

bu

dn·lc -

kunılu)l.1rc.1

.,,mlı

5286

pi1 ',1'>.1'1ııd.1 rck.1bctiıı .ırtırılııı.hı '>.ıg, 

oldu

o;cl

,·crilcbilıııL"-iııc iııık.ııı t.1ıııııdı.

d.1

5627 ,,mlı "Enerji Verimliliği Kanunu" -;ık.1rtıldı. Bodccc enerji .1l.1ı1ıı1d.1 urctiıııin ÇC)itleı1dirilıııc'l, cncrıi
urctiıı1iı1iıı kol.1d.1)tırılııı.1'1 lC cncrıi
l.ııııııı)

gu1·cıılik lıılllıctlcrinin,

tiıı dcm:riıııi .1lrınd.1

ÇALIŞMALARI

TB,\L\1 c.;mcl Kurulu , 22. Dıincıııdc topl.ıııı (ı 17 Birk)iııılc t<ıpl.ıııdı. Y.1fııl.ın bu birlc)iıııkrdc 2366 orunıııı upıldı. ' Icıpl.1ııı 1;:i8 hiıı .J.6;:i ,,11·L1 ıut.1ıı.1kt.1 ropl.ııı.1ıı c.;cııcl
Kmul ç.ılı)nı.1l.1rı 3 bin 38-t .,,ı.ıt 2;; d.1kik.1 '-Lırdtı.

Genel Kurul

~ '·Yasama Yılı
,-

Çalışmaları

Birieşi m

Oturum

Savısı

Savısı

Çalışma

Süresi

Tutanak
Savfa S.

329 - 603 saat 15 dk.- - 26.00(ı
412
(ı29 saat 50 dk.
29.105
-482
701
saat42
dk.
33.246
-~
-------1----Yılı
1.11
5(ı9
747 saat 42 dk.
r---------------I-----------I-------5.YasaıııaYı1ı
121
574
701saat4(ıdk.
34.220
Toplam
617
~X
' -.-4_
' 6.::...
5
3 .3 84 saat 2 5 l::c.lk.:.:.·---'---'-1-=') Yasama
f-:
3.
r--- Yasaımı
4. Yasaıııa

114

-

Yılı
124
----Yılı
127
-r---

~ ~/'"''ıtlrf'Y·~
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

GENEL SEKRETERLİK FAALİYETLERİ

HUKUKi İŞLEMLER
22.

Doııeıııde ; Tl~.\1.\l H.ı)k.ııılıt:ı

19. 11 .2 002 r.ırılııııdcıı guıw ım11 e .i
1 l.vir.ııı 200-\e k.ıd.ır ge~·eıı doııeıııde,

\e

,·e~ırlı koııul.trd,t id.ırl· lclıiııc \l' .ılcl'iıiııe

c.;eııel \ekrercrlık .\l.ık .ıııııııl.l .\lu ~.l\ irlı

gııııı;deıı

22.

.ı,ıl.ııı .ıd li

Doıll'ııı h.ı)l.ıııgıu ol.ııı

'e ıd.ırı 1 .ırgıd.ı somı~·J.ııı.ııı 1 c

lı.ılcıı de1 .ıııı edeıı d.ı1 .ıl.ırl.ı ilgili hil"iler

19 ll 2002 ı.ırilıiııdeıı g uııuıııu;e çe)ırli

.ı).ıgıd.ıki r.ıhlod.ı gmrcrilıııi)tir:

koııul.ırı k.ıl"·ı\·.ııı 199 .ıdn gonı~ isrc-

"'

ııilıııı)

1 l' hu gonı)kr ilgılı ııı.ık.ıııı.ı
Sllllllll11ll)flll".

\çıl:ın

D ıl\

h.ıınıııı

h.unını

l.l'lıinc

\lt.·.' hi lll'

~onıı,· laııan

~onııçlan ~ ın

lopbıın

anın \dı

l> ıl\:ıl:ır

Sonıı,·lanaıı
J>:ı, :ıl :ır

ll:ıleıı

lll'\ arn Eden
l>:l\ :ıl :ır

1 ,J...ı Diiııı.:ııılcrd~.·ıı
lk\ ll ll;I\,J[;ıı

qi-J

...,')~

\.1

S-.(ı

~s

lpı.ıl [),1\.ıl.ııı

1..,"

'1>

.2~

~q

ı ~(ı

.;;,_:

[1

1'

2X

c~

\l<ti.:ilk J);ı\ aLın
( L'/il
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ll;\\
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22. Dönem

Faaliyetlerı

ı'c

2004 1 · ılıııııı 1 Lllir.ııı .11 ı olııHı1rıır.
Bu .ı1·cLı ,\!eel i' 'i ::i-1 hiıı ::i-14 l " ,tLıııd.ı1 ;i l .ırn cııııi)tiı·.

TBMM'YE YAPILAN
ZiYARETLER
22.

Doııcımlc

'ı.ıloııuııd.ııı

4

TB,\ L\ l
ıııiil-ı>Iı

ZiY.trct~ i K.ıhul

36

hiıı

13

Milli Sarayiara

l.ıt.ııı

d.ı~

, \,·ııı doııcındc

hiıı

r.tl,

giri1 1.ıpıııı1rır. Yıllık orr.ıLıııı.ı xo~
:?.00 1 .ıt.ıııd.ı1 ,\\nJi,'i 111 .ı ret crıııi1
tır. .\~·ık oldugu doııcııılcrdı: guııluk oı· 
r.ıLıııı.ı 2690 1 .ır.ıııd.ı1, ,\\cc\ı,·c ;iY.ırctc
gclıııi1ıir. 22. Doııcıııdı: cıı \"ııguıı ;il ·.ı
rct 2003 Yılının Oc.ık .ı1·ıııd.ı o\ınu1rur.
Bu .ınLı !-IS hiıı 23S kı1ı ,\\cc\ı,'ı ;i, ·.ı 
rcı ı:rıııi1rir. bı .ı; ;iurnııı 1 .ıpıldıgı .tl

22 .

Ya ~a ın a

Düneminin

Tanı a nıınd a

Toplam

•

kıi1k

1c

Yapılan

,\ ! illi

k,ı,ırLır

Milli

Sar ay ları

X 11. 11 5

2007 (iJJ,. 5 ay)

29J.5X4

ı,\~ ı

..,,;

'ı \R

Grlir

2 74-1 () IJ. 75

2.932. 789

ı,,

bir

Bu

GC?.cn Ziyaretçi
Toplanı

Zinın·tçi

2 ()()(ı

1 <.ı \11 'ı

1 · oguıı

ıurı;ııı

dı iııcıııdc

nT! i ll' 1 .ıh.ıııcı olııı.ık u;.ı:rc ,,ır.ı\·, k<>)k
lC k,ı,ırLırı 2 ıııihoıı 932 hiıı 7X9 iıı,,\11
goıııi)tir. Y.ıı)ıLm hu nıri111ı Lulın·r\c 
rıııdcıı .\\ illi 'ı,\1·,\1-l.tr, 1'J ıııih · oıı 933 hiıı
241 \T L gelir elde crıııi1rir.

5% ..\ 1X
---+--77X 09-1

Toplam

S.ır.ı1 · Lır.ı h.ıglı ,,ı

i.Lt

i:ı.ılil · criııı: ,,ılıııc olııııı1rıır.

-15 .1.(ı7X

2005

Zivarctler

ı.. ı;

\lı ı ı ı

ıı,ıı

ı<

S ay ı s ı

Genel Sekreterlik Faali ye tlerı

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

htıll\ · c,ıııck olll ) lllrııl,ııı Bılgı hiıllıııc

Hilıııdıgi

,- ıkııı.ı,ıııd,ıll 'ııııLı roııLıııı

li/LTC

Burmtıll.ı , Bılgı hiııııııc 1\.,ıııtıllıı ' ıııııı

T B.\ L\t'ııiıı Lı .ılın·rkri

bir

~ck ı ldc r.ıkıp

'>Oil dcreec dikk.ırli
cdilım·kıL·dir. 22. Dıı

llcıııdc

de l"lt\L\l'lliıı ~,.ılı~ııı,ıl.ırı lı.ılk.ı
Cil ~L·IJ:ı( Cil '>liLllil \C Cil do~rtı ~ckıJdc
d lll ıınılııı.ı1 ,ı ~-,ılı)ılıııı)tır. C~· ııcl I\.ıırııl
~- ,ılı)ııı.ıl.ırıııı 1c ,\ln:Ji,'rcki diger i:ıJii 
n·rlcr, dı ger ııınh ,ı kıırıılıı)l.ırı 1c ıııcd1 ,ı

-6X h.hııı ropl.ılltı 
\ .ıpıillll) \C ,1\TIC,l b.l'>lll
ıııcıı,ıqıl.ırıııııı lı.ıhn 1c roporr.ıı ~- .ılı) 
llı.ıl.ırı ı<,· ill X0:1::i ı~kııı gcr~ckk~rırilıııi~ 

22 .

. \1ııı dollcıııdc .\kcJı, 'rc l(ıro~r.ıflıı;ıııc 

1111 ll . ıııcc]ı,Jı.ıhn.gm . rr gıhı
\\"Ch J'Ort.ıiılld.ııı , bJ'>Iil lll.ıtlT\ ,ı]kr ll'
ıci n i11 ·oıııııııtı1 .ıLıcılıgı, · l.ı lı.ılkııııı;.ı
dıınınılııı.n .ı ,- .ılı)ıııı~rır. Hıı ~- L'I\CI nk

rı de 1crilıııı~rır. 2003 1 ııılld.ı. 2lJ lı ı ll
-:;rı , 200-t\k 2(ı bııı XX2, 200:1 ıc n
lı ill -i-XX, 200(ı \Lı H bi ı ı -,::; , 200-\k l-t
hi ıı -ı - ı ııııı,ık lll(: re toı,J.ıııı l 3- lı ill
lJ !6 .ı dcr lı ıtogLıf h,ı,kı-.ı , .ıpıııııı~rır.

TB .\ L\ l'ııiıı ı :ı,ıiİI'cıkri ık ılgıli ol.ır,ık

hL') \ıJJık doııcllldC x--,::; Jı .ıbcr \ .ıpıillll)
1c hıı lı.ıhcrkrk ilgi! ı ol.ıLık 1;\_(ı<JO

n . Dollcllı

ı< ır ı ıgr.ır kııll.ıııılıııı)tır.

Bülteni " de .11 lık dıı;cıılı ol.ır.ık ı;ık.ırtıl
Rültcni "lldc ,\ kcJi, Lı 
.ıli1 ·crkrıııııı 1 .ını '>lLl , rııpon.ııl.ır.ı d.ı \ 'LT
1crilıııı~rıı·. ,\l ilknckıllcrıııc , ,\ kcli-. J'LT-

J"B,\ L\ 1

ıııı)tır. " ı\l c cli s

\!eclis Gündemi

saat

(ı:'\0

saat

1X:'i saat
2:'\0 saat

'i:'iO saat

_\'\() saat

'\7.\ saat _

J.\7 saat
.\ 00 saa ı

.

ı .ııı ~aat

saat

-_.,.....[J..... ,.,
11

ı

ı,

,, ,,

1\.ıırııl

1c

,\ kclı-. (;ıııı

l:1blos u

(ı20

X:'iO saat

\ll'

Ya y ın

TV'nin 22. Dö nem

--·nrl Kurul

ı

·n : <._;elle!

PARLAMENTER

lli)kıkr .\lııdurlugıı

t

<._;mcı 1\.ıı 

1c h.ııırr.ııı rı ıpl.ııııd.ı -l-66:1 ,,ı.ıt 1 .ıl"lıı
1 .ıpıııı)tır. Yıll.ır.ı gorc \',1\ ı ll ,,ı,ırkri )O\"k oıtı)tll:
. ·

ol.ır.ık ul.ı~ıırılıııı)tır.

Jı.t3

B,\ L\1

dcıııi lı.ı)ııkıı lı.ılıcr lıulrcııınılldc c,ııııı

-.oııL·iillc \ l' k.n · ırlı .ıhoııc,ıııc dıı;cıılı

1·

lım ııııc,ı · ı

nıl Lı.ııi\L'tkrı , ıı.ıni grup rııııı.ııırıı.ırı 1c
dı ger i:ı.ııi1 etler TB .\ L\1 T\ ' r.ır,ıfıııd.ııı
kc'>ıllti'>il 1.11 ıııl.ıııdı. 22 . D olluııdc

, \mı ~ekilde .n · lık dcrgiıııi; " ı\lccli s

T Bı\l ı\1

Doııcıııdc ,ı\ rıc· ,ı

rır.

LlLıfılld,ıll

1c 1 l.ılkl.ı

b.ı)nını

'ı <;,ıll)lll.l\1

,· ,ılı~.ıııl.ırııııll dı)ıllll.ı kendı org.ılll.ırııııı1

l thııı

,:;-,:;o

1 .ıpılıııı)tır. Bıı h.ı)nırtıl.ırııı t.ıııı,ııııııı.ı
1,ıkıllı \Oilll<,· l.ıııdırılıııı~rır.

lı,ılkıııııl r.ıLıliııd,ııı

ı ı

1

t·~

l

Toplanı

XO:'i saat
900 saa ı
900 saa ı
l) ı O saat
ı ı :'i O saat
-t665 \aat

-

22. Donem Faaliyetleri

HİZMETLERİ

lcn ekillerinin

,\ILıdıırlu~unıtıl

1 · .ıld.ı)ık 2.3SO.OOO.ıdcr Eık, ıııcrııi .ılın 

22. Diıııcnıdc; 1-i.ılkl.ı
lli)kiln lliıı.ı'l 'i\ '' 1c " Ir' Blokl.ırınd.ı
ç.ılı~nı.ı od.ıl.ırı hulun.ııı .J.XO ıııillcrn·kili 
nin y,ı,,ıııı .ı Lı.ıli\ · ctlni 1-c ;ı\ · ,ırL'tc; ikrı ik
ili~k;lninin t>,<.:r<.:ktirdit>,ı 'd::rctcıT.ı 1c
lı.ılkl.ı ilı1kikr lıizıııcrlcrini lerine gcıir 
nıi)tir. Bu dognılnıd.ı:
ı l.ılkl.ı lli1kıkr Biıı.ı'l

";\" 1c "B" Blok l.ırd.ı hulun.ııı .J.() B.ıııkml.ı IO.J. ı).ıııı)ııı.ı
.\ kımını pn,oncliıııi;lc ,,ı\ · ıl.ırı glindc
orr.ıl.ıııı.ı .1.000 ilc S.OOO .ıı·Nnd.ı dcgi 1cn ;n · .ırcr\· ikrc iJil hiıro, d.ıııı1ın.ı lıi; 
ıııcri 1nilıııi'ırir.

",\" 1c "B"

Blokl.ırd.ı hulun.ın hilgı"w.ır

od.ıl.ırıııd.ı ,\liıicn ·ckili D.ıııı1ııı.ıııı

1<.:
1-c in rr.ıııcrc nı'ııııı lıi111ıcti Ye bilgi \· ıl;.rı,ı ik
eriket dcikiıımı lıi11ııcri ,,ıgl.ııııııı)tır. Bu
diincıııdc Y.ıkl.ı)ık 'JX.OOO ki~i hu lıi; 
Sckrcrcrlcrınc hilgi,,ı, · .ıı·, iıırcrncr

ıııcrlcrdcıı Y.ır.ırl.ındırılıııı'ı l"l' , · ,ıkl.ı)ık
ı.2S0.00(h.wi".ı çıktı ,,ıgl.ııııııı)tır.

'i\"

IL"

"B"

rınd.ııı

\( ıroko1ıi

,\!iilen ckıllcriııc

ını). 2.14-0.000 .ıdn ı:ık'
Yerkrc ul.ı)tırılnıı)tır.

hurol.ı 

1'

ik

ilgilı lıillııctlcr

t\minr

ckillc -

1·c

b.ıkııııı

giiınlilcri 

ıni;cL' 1 ·criııc gcririlıııi1rir.
,\1\ıdıırlı.ıguıııilldc

giirc1· 1 · .ıp.ın .J.XO ıııil 
lcn·ck.ili 'ekreteri ne 1c ı 03 D.ıııı)ııı.ı
,\lcıııunı ııcr,oııclc, 1\:r,oncl 1·c l·~ gıtiııı
.\liıdıırlu~ii ilc koordineli ol.ır.ık çc)itli
r.ırilılcrd: Hıl~i,,ı,·.ır, ıtı;lı 1-c Erkıli
Okuın.ı, ı l.ıll~l.ı fli1kikr, Dogru 1c Erkilı
Kcınu1ııı.ı, Tiirk Dili 1·c Y.ı;ını J(ıır.ıll.ırı
koııııl.ırıııd.ı L·gitiıııkr n· 'cnıincrlcr \ 'C rılıııi'ırir.
,\lıllctl 'ckillninc
r.ııı,dngi

gibi

gelen

d.ı1crin:, kı 

h.ı'llı ,.,ı, · ınl.ırııı l ".ııııııd.ı

;:,ıııı.ıııl.ırd.ı gckıı lıcdi, · ckriıı d.ı 

gırııııı d.ı .\liidıırllıgıııııu;cc
ı·ilıııi)tir.

,\·!il -

1\.\Yil\1/

ilgili

ç.ılı.)ııı.ı

.J.XO

h.ı)l.ırın k,ı, · ır, ;ıııııııcr, t.ııııir

1

J·(,J_\\1'\.IIK

ıııctııi

od.ı,ıııd.ı kull.ınılııı.ıkr.ı ol.ııı riıııı dcıııir 

, · ,ık.l.ı)ık ol.ır.ık

.J..(ıOO.OOO ,,n · Lı \-ckiııı \ · ,ıııılıııı)tır.

hulu -

diincıııdc

hu

Dcıncııı h.ı)ıllll.ın iıih.ırcn ıııilkn
riııcc kull.ıııılın,ıkr.ı ol.ııı

\·c1irli

Blokl.ırınd.ı ,\lillctl ·d.illcrınc

lıizıııcr Ycrıııckrc ol.ııı

orr.ık kull.ıııınıınd.ı

ıı.ın !:ık' cilı.ı;l.ırıııd.ııı d.ı

\\1{1

1/

.\1111111'\.Jılf{

1·ninc gct ı 

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ
Tiırkin· lhınık

.\lili<:r .\lccJi,i Kiıltıir, S.ı11.ıt 1c Y.m11 Kurulu, TB .\L\1 22. Dii11cıııi11 dc , toııl.ıııı 120 Lı .ılin·r 1c 21 !:ırkı \',\1'111 h.ı,kı'ı gcr,;cklc)tirıııi)tir. ,\\Tıc.ı her 1'11, 2.i
~i,.ıl1, ,\lccli, 'il1 kunılu1 lC ı ı ·: kiııı Y.ı,.ıııı.ı Yılı ,\-;ılı)ı Tiirc11lcri org:ıııiz.\'I 'OI1·1.m , hu
org. .ı11il..ı,, · o11l.ır ilc nık.ırıd.ı , ,ıl ıl.ı11 rlıııı crki11liklcrc ili)kı11 ukl.ı~ık .i5 .000 .ıdcr b.ı, 
kıl1ııı ( ll.ıl · cril'l·, ıırogı·.ıııı , /.ır( .ıli) . kok.ırr 1·h. ) r.ı,.ırınıı 1c b.ı,rırılııı.ı'l ik Kunıl , ·,ı 
l ' ıl1l.ırııııl1 rıiııı nırtt.ıkı kiinqılı .ı11c, okul, ıil1i\'LT,itc , kunını , kunılu)l.ır.ı d.ıl!;ıtılnı.ı'ı
~ ·c ııııı11tl:rir r.ıl~·ııkriıı k.ıı')ıl.ı11ııı.ı'ı gm;cklc)tirilıııi)rir.
'
Bu11l.ırı11 crki11lik h.uı11d.ı n· l'lil.ır irib.ıri1 · 1<: d.ıgılııııı 'ı<i\'lcdir:
1(ı Biliımcl ' \(ıpl.ııırı n : ı'.ı11cl
32 İlierde Y.ıpıl.ııı Kiılriırcl F.ı.ılilctkrc k.ırkı
Sergi
Komcr
(;ı ı' teri
Sııor F .ı.ıliiTti

2
2
2

+

(ocuk l'.ırl.ııııcıırmu 01cl Onınınıu
Okul ,\lccJi,Jcri ()Jel Orunııııu
(,'ocuk O!cl ' !Cımili
TB,\L\1 Oıııır ()dulu Tiırmlcri
Tlt\L\1 l\rıı11 lii111ıcr C)dulu Tiirc11lcri
,\ !illi I-:gcnıc11lik Ko1mu 1c Yiıriini)U

ı

İ,rikl.\1 ,\l.ır)ı ,\11ıtı . \~· ıiı)ı

2

!1ci

K.ınıııı

~iır

1c

Re' iııı

,\l.ık.ık Y.\1'1)111.\'ı

Y.ı rı) 111.\' ı

2003

2004
faaJivet

Sayısı

Biliııv. . cl ıopL11ırı

3

Yapılan

•

İl Kıilrıırcl Lı.ıliiTtlniııc h.ı,kı k.ırkı'ı ll

Yapılan

E1aliyct

Savısı

Biliımcl ropl.ı11rı - l'.ıııcl

ll Ktilnircl

Lı.ıli1 ·crkri11c h .ı,kı k.ırkı'ı

Sergi

6
6

Ko11'n
Y.ı\'ıl1 b.ı,kı'ı

Y.ı1 · ı11 h.ı,kı,ı

2

Sııor Lı.ılin·ri

Spor

Lı.ıliiTti

C,' ı ıuık l'.ırlcıııcııt< ı'u c·),cl Chunııııu

()grcııci ,\ lccli'kri Ö;cl Onını11ıu

C,'ocıık

1;ci

01cl

' li.·ııı,ilı

1(,\\11'

lh.

h.\Yil"-1/

K.ı nı ı ı ı

"i\RI\1/

.\I J J \ I I I ' D I I l

2

22. Dönem Faaliyetleri

C)ıuık 01.cl Tcımili

Sergi

,\!illi Lgcıııcı1lik Ytininı}tl

Ko1mu

Yay ın Da ğ ıtımı

2

2% ki 'ı iYe IR 1O 1·.11 ııı

sı)m Lı.ılii ' Cti
Ogrcııci

,\ l n :]i,kri Ozcl ( )tunııııu

2005

TH ,\ L\1

u,rtıı1 lıinııcr C)dı .ılıi

Yapılan

S.lyısı

Faaliyet

\'.\l"l)lll.l

Hiliımcl roı1L1ıırı · 1'.1ııcl

s

Y.wııı F.ı.ılin·rkri

İl Kulnırcll:1.1lin· rkrıııc h.1,kı k.ırkı"

X

,\lılli Egcıııcıılik Yıinil'i.ı)ti

- ko'ıl"ll

Yayın Da ğ ıtımı

Sergi

~6()

ki 'ı ilC ! 6.26'J

\ ',1\"lll

(;,"teri

•

'>por

hılin·ri

2007

2

Sayısı

Y.11 · ıı1 F.ı .ılil · crlni

Yapılan

Y.ırı1ııı.ı

Biliııı,cl tııpl.ııırı · l'.ıııcl

()grcııc:i ,\kc:Ji,kri ()IL'I Otunııııu

ll Kulttırcl Cı.ılin:tkrıııc h.ı,kı k.ırkı'ı 3

,\lılli Lgcıııcıılık Oıııır Odtiliı

Sergi

,\1 illi F. g cıııcıılik YlırtıYli ) ti

Faaliyet

2

hrikl.il ,\l.ır'ı' .·\ıııtı Açılı1ı

Ko'ıll'll

2

Yayın Dağıtımı

Spor Lı.ıli1 ·cri

170 ki1i1·c 2-1-SS l ' .ı\ · ııı

C)grcııci ,\'!t:c]i,\cri C)!cl Otunııııu

TB ,\ L\1 Oıııır <)duliı

2006
Yapılan

TH ,\ L\1

Faaliyet

Savısı

,\!illi Egcıııcıılık Ko'ıl"ll

Kulnırcl Lı .ıli1-ctkriııc h.ı,kı k.nkı"

-1-

:~

;:

1•

:f

I
ı

(' 1 \1

C)diilli

\'.ı1 · ıı1 F.1 .ıli1 ·ctlcri

Hiliııı,cl topLııırı · l'aııcl

ll

L : ,niıı lıimıct

1 '1 ı h

1\. \) ı ı ...

1

'ı

\ 1{ ı 'ı 1

\1 1 ı

ı ı

ı ı' ı ı

J

1<

Genel Sekreterlik

MALİ HİZMETLER

Faaliyetlerı

ııcgiııc tKBOı

gore l'ii;de 101.3, 2003
J(B(hc gorc \'lt/Lk 6-J..-J., 200-J. KI~()
!!,on: ntllk s-.6, 200S KBO\·e nor,· de
~ l!ldl~ 32.6 'lık bir bu nı me -,.ıgl.ıı~ıııı~tır.
!)ır oııccki 1ıl 1 .ıııı 2006 1 ılı bur~·c,i irihJril k hu hlll u mc m.ıııı~ 1 tıllk <J.2 ol-

TB.\L\ 1 huı~·,·-,i 'oıı -J. 1ıkl.ı bir oııceki
l'ti.ı gore dcgi)L'I1 or.ıııl.ml.ı Jrtı~ g<i-,rcrc·
rck bu1·uımı1rıır.. \).ıgıd.ıki gr.ılikreıı de
gıinıkhıkccgı u;cre; 2()()- 1ılı bur~·e
odeııegı, 2002 Kull.ııııl.ıbılır Burı;,· Ode·

lllll')ttır.

2 00 2-2 00 7 D ö nemi Mubycscli Bütçe Ödenekleri (Bin YTL)
Y 1LLAR iTiBARiYLE TBMM BÜTÇELERi
346 . 113 378 . 119

400 . 000
350.000

285 . 075

300 .000

230 . 029 239 . 968

250 . 000

187 . 766

200 . 000
150 . 000
100 .000
50 . 000

o
2002

2003

2004

2005

2006

2007

KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

<.;cli')etı -,uı-ccL· b.ıkıldıgıııd.ı;

cc ki

2003 1 ılıııd.ı 2002\ c go re 1tlllk 22.:=i,
200-J. 1 ılıııd.ı 2003'c
200::i

1·ılıııd.ı

gıırc

200-J.'e g<ire

200-

1ılı hurı;e odeııcgiııde

g<lrc

nı;dc

de 2006

1ılı

nıldugu .ıııl.ı'ıılm.1kr.ıdır.

,\ !.11'1' .n·ı ,oı1u irih.1ri1·k 3-K.II <J.OOO
YT I \e ul.ı1.ııı T lt \ L\ 1 200- 1 ılı K BO ik
2002 1ılııı.ı gorc lll/Lk 101.3 hu1uııııı'ı
huluıım.ıkr.ıdır. Bu r.ık.1ııı.ı gor,· bır oıl·

,,

,,,,,

ı~·iııde gcli)l'l1 l'lt\L\1 hur~·c-,ı; h;ı1 umc

200() l'll ı hııı~·c geıvklc~ııKicri ilc, 2002
1 u1de
::iK,<J'Iuk bir bunıklıık ı:ırk; hulııııııı.lkr.ı
dır. Bu !:ırk; .1lt gr.1likkrdm de ı;kıKbi
kccgi gibi; 2003 1 ılı ilc 2002 1·ılı .ır.l.,lll·
d.ı 1 u;dc I <J,-J., 200-J. 1 ılı ik 2Ô03 \'ılı
.1ı·.1~ıııd.1 nı;dc <J,<), 2iıos ,·ılı ile 2iHı-t
1ılı .lr.l\lt;d.ı llliLk 1-J.,- ~~ 200(1 1ılı ıle
200::i 1 ılı .lr.ı.,ıııd.ı d.ı nudc ::;,::; ol.ır.ık
bur~·c kc-,iıı Jıc-,.ıhııı.ı ı.;iirc

9,2 hu1 u mc <iııg<i·

lı.l\11'

hı ı 1·iimc

KBO\-c g<irc d.ılı.ı , ..11 ·''ı bunınıckrcdir.

IK.K,

2006 1 ılıııd.ı 200:i\: gme 1 ll/lk 21.-J.,
hur~-c-,iııc

K BO\·c l!,orc 1·iizdc <J.2

.ı~·ı-,ıııd.ııı hurı;c gcr.,:cklc-ııııclcriıı,k

1 u;dc -l-.3,
\'tıJde

1·ıl

oııg<;nılıııtı') olııı:ıkrJciır.. \ ııc.ık, 1 ıli.ır

,,

\\ll'/

\1111111'111\(

22 Done'll

Faaliyetlerı

lıc,,ıı'l.ııııııı)tır. 200() 1 ılı hllt<;e t!.L'ı\ek
lc)ıııclcri

ilc, 2002 hiitçc kc,iıı lıe,,ıhııı.ı
gme \'ll/Lk :iX,lJ'Illk hir hlll'iıklıık Lırkı
hllillııııı.ıkt.ıdır. Hll Lırk; .ılt gr.ıliklcnkıı
Lk i1lcııehikcegi gibi; 2003 1 ılı ilc 2002

2002-2006 Dönemi Mukayeseli
geçen yıla göre artış

1 ılı .ır.ı,ıllll.ı \'ll/Lle 19,-+, 200-.J. 1·ılı ilc
2003 \·ılı .lrNııd.ı \ lllLle 9,9, 200:1 Yıli
ilc 200-.J. 1·ılı .ır.ı'lııd.ı \'ll/Lle 14,6 n:
2006 1·ılı ilc 200:i Yılı .ır.ı,ıııd.ı d.ı \'tl!dc
:i,:i ol.ır.ık Jıc,.ıpl.ııııııı)tır.
Kc~in

Hesap Geı·çcklc~mclcı-i ve
(Bin YTL)

oranları

YILLAR i Tl BARi YLE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERi
400 .000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

2002 KBO 2002 KSN

2003 KBÖ 2003 KSN

2004 KBÖ

2004 KSN

7005 KBO

200"> KSN

2G06 KBÖ

7006
GfRÇ

2002-2006 Dönemi Mukayeseli Sağlık Ödcncklcı·i ve
' Gcn;cklcşmc T'ı·cndi (Bin YTL)
2002-2006 SAGLI K GiDERLERi

65 000
55 000
45 000
35 000
25 000
15 000
5 000
-5 000

2002

2003

2004

2005

r:::::::JÖDENEK

- - - HARCAMA

J!l l

•

ll

ı
1 {, 1 \\ 1 '- 1 1 h K \' 1 ı .., 1 1 \ \H

..., 1 1

\1 ! 1

ı 1

ı

'

P 1H

2006

2007 KBO

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Burçcıııi1c rcd.ı, · i

giderleri içııı koııul.ııı odcııekkriıı 2002 -2003 -200-+ nll.ırıııd.ı r.ı
200-+ nlıııd.ı o1cl ,,ı<>lık kunııııl.ırı iic ,·,ıpılıııı} ol.ııı p.ıkcr li' .~ı .ı~ıl.ı)ııı.ıl.ırı 'c rcd.ı,·i Lınır.ıl.ırıııııı riri1likt iııcc
lcıııııc'i ııcricc,iııdc 200.') -200(> \ ıll.ırıııd.ı ,,ıglık lı.ırl·.ıııı.ıl.ırıııd.ı du .) U) gonılıııckrcdir.
ııı.ııııııı.ı ,·,ıkııııııııı lı.ırc.ııııııı) oldugu gonılıııckk birlikrc.

2002-2006 Dönemi ı\lukaycscli Telefon Ödenekleri ve
Gcrçckleşnıc Tı-eııdi (Bin YTL)
2002-2006 TELEFON GiDERLERi
8.000 .000

80

7.200.000

70

7.000.000

60
6.000 .000

50
5.000 .000
4.000.000

40

3.873.000

30
20

3.000 .000
ı

2.000.000

10

o

1.000.000

· 10

o

·20

2004

2003

2002

2005

2006

200-+ 'ılıııd.ı .ılııı.ııı k.ır.ırl.ır H' ı.ı,,ırnıi' ilkelerine .ız.ııııi iıl~·ıidc oııcııı \crilıııc'i ,oııu
nıııd.ı~ 2006 Yılıııd.ı; trlcfıin ITirla/crilllir 200.') 1·ılııı.ı g(irc \'li Ilk 1'ler 'c' in·, inde .ır

rı)lı gcn;cklc);ııc olımı1r;ır. lOO-+ 1·ılııı .ı giırc i'~ ni;d~ !'Iii.- bir rlttı"!tı" gorü.lıııckrcdir.

ı

.1

\1 ı '1

"

ı,

\

'

'

.\1

r

ı

ı' ı ı

t
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22. Dönem Faaliyetleri

pcr'>oııcliııiıı

PERSONEL DURUMU
TB.\L\l'ııiıı

rckctlcri

22.

Diıııcıııiııdc pcr'><ıııı:l lı.ı

r.nlır D.ıirc B.ı')k.ııılıg.ıııd.ı, ı

.ı).ıg.1d.ıki )Cki!dı: olıııtı)tl11'.

,\kcli-, 'rı: ıl) K.ı,11ıı

2002

t.ırilıiııdc .J.-tlJı

pcr,o1ıcl ç.ıi1)1rkı:ıı, b11g.uıı

hulu111ll.ıkt.ıd1r.

22.

'>.11.1'>1 201 ki~1 .v.ılııı1)tır.
.3llJ.J.\i Tiirkiw· Bii1·iik ,\ !i ller ,\lccli-,i'ııdcdir. lJ72 JK'1:,oııcl .,\1 illi S.ı 

(.'.ıi1).111 i.ırııı

.J.2l)0 ç.ı!1).lll
.\kcli-,

22. Dönemde Personel De ğiş im
Merkez
ı

Dunıınu

9. ı 1.2002

25.05.2007

2 165

2042

Fark
-123

50

30

-20

Sö;lc~nıcli Personel
(2lJilJ S.K. 1 K 1 2 \Id. Tabı)

2

4

2

Geçici Görevi i Personel

5X6

562

-24

o

()

()

495

526

3291'!

3164

31
- 134

ı 9.11.2002

25.05.2007

Fark

437

40X

-29

3

56

53

4

3

-ı

o

()

o

569

505

-64

1013

972

-41

Kadrolu Personel
(65' S. K. 4 ,\\Id.

fabı)

Sö;lc~nıcl i Personel
(657 S.K. 4 H lVI d. 1ab ı)

•

pcr'>o1ıcl

Y1ki11 c,:iııi n· !'or-,ı:lı:1ı S.ııı.ıl'i ilc 1 lc rckc H.ıl1 1·c İpd:. li Dokuııı.ı F.ıl)rik.ı'>111 -

d.ı ç.ıl1)1ll.ıkr.ıd1r.

Diıııcıııdc

Statüsü

S+

dı:

(2lJilJ S.K. 12

~Md. Tabı)

Öğretim Üyeleri
(2547 S.K. JX. i\ld. (ii\rc)

Geçici Personel
Merkez

Toplamı

Milli
Statüsü

Kadrolu Personel
(657 S. K. 4 ll

ımi.

S(i/lc~ıncl i
((ı57 S.K. 4 ll

Personel
ıııd.

Tabi)

-

fabi)

Geçici Görevi i Personel
(2lJ\lJ S.K. 12 1

ımi.

\ahi)

Öğretİnı Üye leri
(2547 S. K. JX.

ımi.

Saı·aylaı·

(iörc)

Geçici Personel
:vi illi Saraylar Toplamı

ı ı, ı ''ı' rı ı-:

ı-. \i

'ı \H

11

.\1

1

l 1 '\,ll

H

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

22. Dönemde

Pcı·soııel De ğ i ş im

Yıl d ı z

Çi ni ve Pmselen

1.\0
50

Kadrolu Personel

1i erek c 1i alı

ipd.li Do k.

\C

Fb. (Kadrolu l'c r,orıcl)
1lcrckc Toplaın ı

4491

Genel Toplam

ı

ll

ıxo

Yıldı/

(:\)

Durumu

-ı

4.\

9
-7

154
4290

-26
-201

\lılkı, c kılı D arı ı ~ ııı a rıl a rı ll arıç

Sağlık Harcamaları

22. Dönem Yasa ma

Yılianna

Sağlık Harcımalan Gideı-leı-i
h: t•,in bdt•
l· dilt.•n hıturıı

1· at ura
\i iktarı() tl)

\ a\anı;ı \ılı
ı

Göre

~i.l\l\1

~00.'

ı 02 fı2 1 1

\;-.. '\SIJ S1"",-N

ı

\(ı

ll
Oh

2

'ı a-.ama Yılı

124 OlJ_'\

.\2 110

1

Y;ı-.oırnı 'ı ılı

ı

.:;_~..ı_;_t~\~A"""'

.r q<..:;

"2

4\

4 't
rnı

h. r\i n i ~ult.•
\liJ.t :ırı ()t l )

1 a\:.ırruf
\likt:ırı

(\tl)

y,..,.,ıııı;ı 'ı ılı

ıl-I

<

Ç izelgesi

o.:;s

~(~1_1"\_1_

a-.;ııııa 'ı ılı

'ı.ı ... ;ıııı;ı

HI '001•

26

lJ2(ı

12"" 15 ı

l){ı~

-q~pj

...,...,...,

-~.:;;;

q•ıs.

·o

ıı1 ~(ı ı l) ı

ı 2tı\

Yılı
1)(1

•12-t

1(ı(ı-l-121""-_;

-ı ı IJ20 !120. ltı

;.._'\()

1)'\(l

190.99

~ı o~ ~no·

Sağlık

Hizmetleri

Ba ş tahipli ği n ( Ka s ım

22. Dönem
Poliklinik
2002 Yılı
200.\ Yılı
2004 Yılı
2005 Yılı
200(ı Yılı

200 7 Yılı
Toplam

2002 - 31

Mayı s

2007) Döneminde Poliklinik Faaliyetleri

:\h. 1 :\)\'.
Bak. Yük.
2.1 .0.\5
26. ı 73
2-l009
30 ..\12
27. 7X.\
14.2.10
145.542

Per. 1 Per.
Bak. Yük.
74.050
7.\.649
X9 ..\71
74. 701
77.253
31.1.\6
420.160

Emekli

Toplam

5. ı 62
3.625
-f.22 7
2.694
3.407
X51
19.966

ı 02 .24 7
1 15.X2X
ı 17.60 7
10 7.707
1OX.443
46.21 7
598.049

~ı

1

1 ı, 1 \ll 'ı

h

K \'

1

"

•

'

ı.
l

~

,"·1

\ \ l t 1 '1 /

..ı..

J..

••

~

...

.\1 11 1 1 1 I ' lll H

22. Dönem Faaliyetleri

S.1glık ,\krkoiıııi;.de 22 . Dimcıııde ropl.1ııı

:19:-\ biıı 049 nıtı.1\T11e 1 · .1pılıııı~tır. ,\ltı.1\T 
14:1 biıı :142\i ıııillcn · d:.ili n: h.ıkııı.1kl.1 nıkuınliı oldukl.ırı 1·.1 kıı1!.1rı , 420 hiıı l ôO ' ı pcıvıııcl 1·c h.1kııı.1kl.1 nikiııııliı oldukl.1rı, 19 hiıı 966\ı d.1
cıııckli pcr,oııcl 1 c h.1kııı.ıkl.1 \ ' iıkıiıııliı oldııkl.1rı ki~ iler idi.
ııe cdilcıı bıı ki~ilcriıı

22. Dönem
Laboratuar
2002
2003
2004
2005
2006
2007

:\h. / 1\l v.
Bak. Yük.

Per. / Per.
Bak. Yük.

oı
1.207
9.612
7.07X
57X6
2. 171

32.745
43 _(ı99

41.955

193.007

Yıl ı

(ı ı

Y ı lı

ı

Yılı
Yı l ı
yılı

Yılı

Toplam

•

3X.(ıX4

3 X. X(ı (ı
2X.407
10.606

Emekli

Toplam

2.466
3.034
1.73 1
1 .56X
ı' 197

102.247
57.940
50.027

:ın

47.5 12
35.390
13. 155

10.3 74

306.271

,\\'lıı diiııcıııdc l.ıhor.ıtu.1rl.1rııııı;d .1 ropl.1ııı

306 hiıı 27 1 tctkik 1·c t.1lı l i l \ · .1p ıl ıııı~tır.
Bu rcrkik 1c t.1lılillcriıı 4 1 hiıı 9:iS 'i ıııillcn · d. ili IT h.1kııı.1kl.ı 1 · iikiiııılii oldukl.1rı 1'.1 kıııl.ırı içiıı, !93 biıı 007\i pcr,oııel 1 c b.1kııı.1kl.1 , . i .ıkiiııılii oldııkl.ırı \ ' .1kıı1l.ırı içiıı ,
lO lıiıı 3 74\i de emekli per,oııel \T h.1kııı.1kl.1 \ ' iikiıııılii oldııkl.1rı \ ' ,1kıııl.1rı içiıı \ ' ,1fııl 
ıııı~tır.

! hı lıilıııctlcr kcııdi ,,1glık hiriıııiıııi; t .1r.1fıııd.1ıı 1 · eri l ım·,e idi; TB ,\L\1 ! 9 ıııil\ · oıı SX2
bin XX2 YTI. polikliııik lıi;ıııctlcriııc, 14 ıııili'Oıı 37 1 biıı :139 \'Tl. 1.1hor.ıtıı.{r terkiklerine olıı1 .1k ııt.eı-c 33 ıııikoıı 9:14 hiıı 421 \'Tl. , ,,1gl ı k kurııııı \T kıırulu ~ l.1rııı.1 <ide ıııck. ;orııııd.ı k.1!.1c.1ktı.

22.D<iııcıııdc It1 ~ uhifılige gelcıı ropl.1ııı 79.0 70 .733

\'Tl.

nır.1rıııd.1ki (ı:i . SôO .ıdet

Lınır.ı i,· iıı

72 .093.X46 \'Tı:Iik iidcıııc 1 · .1pılıııı 1 olııp , Lırıır.1!.1rııı tıbbi iııcelcıııııc'i ilc
7 ıııikoıı YT ! . nır.1rıııd.ı r.1,.1rrııf ,,1gl.1ıııııı)tır.
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Meclis Kampüsünde Yapılan
Tamir, Bakım ve Yenileme

H ijn·11ik ı >Jclligiııi k.ıl'l1cdm Pcr,oııcl
biıı:hıııd.1ki ıııcıııurl.1r lok.ıı1t.1'>1 ( !'\ '( ·
pc11cerclcri, .11ı).1J' dogr.ıııı.1 gnıpl.1rı,
r.1h.ııı.1 or.ıııir dii)Cllım·,i, elektrik, bou, rL''>i~~r h.ı~r.ı olııı.1k li/LTe) 1-1 .\ CCP
~JI'"UI.ıııı.1l.1rı. gncgi 1ortı11ltı ol.ır.1k
hii';illlll\ Ic \·eı~ilcl1~11i)tir.

Çalışmaları
Ttırkin· Bıınık .\ ! ıller .\l ıxlı'>i k.ııııı,ıı

'>tı i\·L·;-i,ıııd~·ki . . cr.ıl.ır ilc rq>e h.1lı~·e,ı
\Tııideıı duJeıılcıııııi)rir.

So1. koıımıı
; ere TB,\ L\ 1 B.1)k.ıııl.ırı p.ırkı \',ıpıl111 ı ) rı r.

ıııi)

de

Tıırkin.: Bıınık

,\ ! iller ,\ kcJi,i'11iıı .1ı;ılı
~ı11ı11 XS. 1·ıiı kıırl.ıııı.1 progr.ııııı k.1p'>.ı
ııııııd.ı k.1;ııpıı' ı~·cri'>iııdeki K.1h.1 ·ı<..·
JK\-c ,\ ! illi Egeıııe11lik ,\ k~.ıbi11i11 re'i' edilıııi)rir.
TB,\ 1.\

ı

,\ l lllı.ırı1

Bi11.ıd.1ki ruııı nı1

.\ 11.1

1c

Lı\',111,, re'>i,,ır

.1krlcr 1 cııikl11·e clckrrik i)lcri

1·eııide11 duJeıılc11ıııi)rır.

İ lker i'LT,oııcl Lojııı.1ııl.1rıııı11 ( 22
blok) ç.ıtıl.ırı11ııı h.1kııııı 1e oıı.1rııııı 1.1pılıııı)rır. Refik Bclcııdir S.1hir o . . ııı.111
, \,·cı ·rc,i,kril1iıı ç.1tı,ıııı11 .ıkr.ırılııı.1 . . ı,
k.ıınpm içi pn'>om·l lopn.1ııl.ırıııııı hu' lik h.ıkıııı 1e <>11.1rııııl.ırı 1 .1pılıı1ı)rır.

Tıhur Koımır.1ıılıgı

ııııı l\ltl1l.ı

\e \IC.1k \ll \l'>teıııi llll'\ (ll[
ı'>ı ıı1crke1iııdcıı .11 rıl.1r.ık ıııc'>.ıkııiı1
ll/llllillgll ııedcııi1:k ıııe1 d.1ıı.ı gelen
lui' IJ' k~ı~·.ıkl.ırı ii;ılc1 ehilıııck 1·e 1eri ı ;ıl i ligi .ırı ı r.1bilıııek içiıı ' L1hur Ko11lllt.ııı'lıgııı.1 \Tili rd.ııoloıik doıı.ııııııı.1
....1lıip k.1'1.111 re'i' nlılıııi~rir.

l'cr'>oııcl hııı.hıııd.1ki id.1rı burol.1rııı
r.1b.ııııııd.1 dıi)cli ıııc1·cur lı.1lıl.1r

1·c
H.1lkl.1 İ lı)kilcr Biıı.1l.1rıııd.1ki nı iilen ekili od.ıl.ırııı.1 l.ııııiıı.1ıır p.1rkc dii)Cll11ll''>i ll' dikn fXTdclcril1 \'l'J1ilcıınıc'>i
i~lcrı \',1J11lıııı)rır.
T lt \ L\1 C.111mi11iıı ıiıı ll' .ırk.1 lı.1nızl.1-

TB,\ L\1 ,\l ulı.1fi1 'L1hllr Koıııur.ııılıgı
ıı.ı .1ir \'.1ııgııı dol.1pl.ırıııııı \'cııilcıııııc . . i
gcrı;ekk)t iri lıııi)ri r.

rı

ilc,

. \ ıı.ı Biıı.ı oııllııdcki lı.ınlli.ır,

(,:.ııık.ı\·.ı giri~iııdcki lı.n tı/ 1c Ktırllp
lı.ıııc 1·.ııııııd.ıki lı.ıl'lllllll if(>Lhl·omı,

,\l ıılı.ır11

1e Tiıre11 · ı :1bıır Koıııur.ı11lıgı
\\'(' _l!.rliJ1i.1rJlllll '>ıiıJıı [C'>i'>.1ti.ırı \C \C-

tc,i ....ırı \'cııilcıınck b.ıkıııı-oıı.ırııııı t.1ııı .ı nı Lı ıı nı ı} rı r.

r.ııııikkri koıııı1k \'L'ııilc11ıııı)rır.

,\ıı.ı Biıı.ı, H.ılkl.ı İli)kilcr Biıı.ıl.ırıııd.ı

(;ti\'L'Iliik redbirleri dikk.ıte .ılııı.1r.ık,
e'>ki 1c \-ı:rcr'>il ol.ı11 k.ııııpll' i~,·i lı.1rici
tc111 ir.ır. dirckkri 1·milc11ıııi)rir.

ki .ı'>.ımorlcriıı ıııodcrıııl.ı'>I'Oiltı ilc
l'cr,oııcl Biıı.ı'>ıııd.ıki .nık .ı'>.ımorll 1·c.

ııilcıııııi)rir.

(;ı:ııcl

Bakım Onarım Ç alı ş maları
S ı 1or [L''>i,Jcriııiıı f\ ı rhol lı.1lı '>.ıiı.1'>1

ruıi' korrıııııııı l'l'l1ikıııııc'i

1c

S.ıloııu

Kurul

ll' Torc11

S.ıloıııı

\·.ırıl.ırııı.ı moııı.ırik k.ır 1c hıı1 nitıııc
. . i. . rcıııi IL''i' crririlıııhrir.

ilc

H İ B 1\ 1c B Blokl.ırd.ı hulıı11.ııı 11llltmr rcr.ı'> ,·,1lırııııl.ırı \',ıpılıııı)

h.1kııı1ı

Lıkl.ırııı

\'.ıpılııı l)l ır.

rır.

mı

J,

1!

1

' 'll

'

\t

!

1

'

) H

22. Dönem Faaliyetleri

Dijital

Kayıt

S istemine Geçildi

Koıııiwon -,,ılonl.ır1nd.ı hulun,ııı

'>L''>

\'C

k.ınt ,;,tcııılcrinin 1·crinc dijiul k,ı1·1r,

'>l'~ konkr.ın-, \ 'C gi;r,cl -,ununı -,i-,r~ııılc
rinin kurı1lııı,ı-,1 ç.ıl1)ııı.ıl.ırı ilc ;,,ılonl.ırın
rcfri} iıknılcri dn'.ıııı crıııi), d.ılı.ı cincc
unuıııl.ııı.ın H.ı)k.ınl1k Div.ın1 ilc l'l.ın \'C
Hıir\-c Koıııi-,\·onu ropl.ınrı '>.ılonl.ırın.ı
il.ı1·crcn D1)İ)kri Koıııi-,vonu,

1\H U1·uııı

Konıi,1·onu, KİT Koıııi~vonu IT lm~ııı
I-Lıkl.ır1 Koıııi'>l·onu ruııLııırı ;,,ılonl.ırın,ı

vcni dijir.ıl k.ıv1r, '>c' 1·c ;,unuııı -,i-,rcıııi
rc-,i-, crririlnıi;ri1·. ,\n.ıLı'>,ı 1c İçi )kri konıiwonl.ırınııı '>l">, konkr.ım 1·c sum1ııı
-,j;,rcııılcri i'>c ilı.ılc cdilnıi)tir.
llıri-,,ı-, Koıııiwonl.ırı dijir,ıl k.ı1·1r -,i-,rcııı

•

lcri \'C hilgi-,.ı,·.ır bc-,Jcıııc p.ınol.ırın1n
elektrik kc-,inrilcrindcn ctkilcnnıcıııc;,i
.ını,ıc1vl.ı 200 k\',\ gliciindc kc'>1ııti'>İI.
glıç k.ı1·n.ıg1 An.ı Bin.ı 2. hodrı1ııı k.ır,ı
tc'i' cdilnıi~rir.
' ll1t.ın .ık ,'v1lıcli'1rlügüni'ın k.ınr lıizıııctlc

r1ndc

kull.ıııılııı.ık

Koıııiwonl.ır.ı

t11erc, (;enel Kurul \'C
'>C'> k.ll'1t n: clc)it'rc sistemi

kun1lıııu)ttır.

Yangın Söndünne Sistemi
Yenilendi

TB,\1,'v1

k.ııııpi1sündc

nıci'Cllt

\Tr

1-:gcıııenlik l'.ıı·k1n1n 1·cnidc1ı dlı

;.cnlcnıııe'>i ç.ıl1)ııı.ıl.ırı k.ı11'>.ıııı1nd.ı

\Ir,

ı"

i\1·u l·:k. H i;nıct Bin.ı
gelen ziy.ı

rcrçi

lınnkrın k.ıhulcdilcccgi '>,ılon

,-,ıpılııı1)tır.

Aydınlatma

Tasarruflu
Geçildi

Si stemine

I X- I Lılkl.ı !li) kiler hin.ıl.ır1nd.ı hulun.ın
ıııillct1ckili

tersi;

1·c -,ckrercr ııd.ıl.ırınd,ıki \'Csc1·in·;,inin .ırt1rıl.ıhil

a1·dınl.ırnı.ı

ıııcsi .ıııı.ll'1\'l,ı
.

-,ii;. koııtı'>ll od.ıl.ırın

dıııl.ıtııı.ı -,i-,rcııılcri

'>on teknolojik

,l\'.

lırıin-

lerlc \·cniJcncrck .ıi'LlınJ.ırın.ı '>CI'İI'C'>i \·,ık
l.ı)1k XO li1k'>tcıı +00 liibc ~-ık.ırrılını)llr.
elektronik o\·l.ı
besln·cn kc-,inri-,i; gü~· k.n·n.ıkl.ırı ekonomik iinıriı1ılı
r.ıııı.ııııl.ıııı1) olduguml.ın dol.l\'1, '>iiz
kontı'>tı -,i-,renıin -,orumuz \'C ke\1ııti-,i;_
bc-,Jcnıııc'i ,ıın.ıcıl'i.ı 2 .ıdct kt:-,iııti'>iY
gıı~- k.ıvn.ıg1 .ıl1n.ır.ık tesis nlilnıi)tir.

Ccnel Kurul

S.ılonu

ııı.ı-l'<ıkl.ıın.ı -,i-,rcıııini

I s ıtma-Soğutma Sisteminde
Yenilikl er Hayata Geçirildi

Isıtııı.ı IT

Sogutııı.ı ı\ \erkezi v.ı
i)i t.ıııı.ııııl.ııı.ır.ık lıiYıııere .ıl1n
nıı)tır. 2005 vılınd.ı 2.+2X.SSX nıctrc
klıp dog,ılg.v -,,ı rf edilirken, 1·cni ıııer
kczinıi;Jc 2006 1'1l1nd.ı 2.32X.S60
ıııcrrcklip dog.ılg.u '>.ırf cdilıııi)tir. i\1·n1 diincnıdc ı-ı ,ı lkl.ı lli )kilcr Hiıı,ıl,ırııı.ı
J11lııı.ısı

.ılr1 lıidr.ıııtl1

J (,

S.ıbir Osııı.ııı

s1ııd,ı B.ı)lunlık ııı.ık.ıııı1n.ı

Yı: ni

\'l'tcr'>iz ol.ııı
-,ulu 1'.ıng1n
;,iindi'ırınc -,i-,reıııi \'erine ri'ıııı k.ııııpü
'>tı k.ıps,ı\·,ıc.ık )l'kildc ulml.ır.ır.ıs1 '>Uild,ırtl.ır.ı ll\·gun 1·eııi bir ;,ulu l'.lngın
-,iindi'ırıııc -,i-,rcıııi resi-, edilıııi), kull.ııı
nı.ı '>tı\'tı .ııu te;,i'>.ır hon1Lırı 1·e su depmu ;·cnilcnıııi)tir.
,\1illi

i\nli l Lın1w 1T1ıilc1ııııi) ll' ctr.ıi'ı lemin .ındl'!it t.l)1 ilc k.ıpl.ınlll1)tır.

"- \

d.ı s1cık '>tı \'crilnıc\·c b.ı)Lınılnıı)t1r.
K.v.ıııl,ır1ıı ,·eriııılcriııi .ırtır.ır.ık

\'11)

k.ıç.ıkl.ırı

iinlc1·crck ilk

g.ılg.ız n1kcriıııiııdc v.ıkl.ı)ık

r,ı,.ırrı1f ,,ıgLııııııı)tır.

\1

ı

l

n· k.ı
do1·lı;dc 1O

cr.ıpt.ı

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Yeni Bin a

rr.d(ı

1e jencr.ıtor '> .1nl.ırı .ınırılıııı)
-t .ıdn 3-t,:1 k\ ' 0,-t k\ ' ı600
k\ ',\ glln111de rr.ıiC.ı ik 3 .ıdcr 16:10
k\ 'r\ jencr.ırıir gnıpl.ırı re' i' nlilıııi)rir.

Ça lı ş m as ı B aş l a tıldı

TB,\1.\ 1 k.ııııpti,ıı

olııp ,

i<;cri,iııde

\'l'lli 1\.ll \T ,\ı) il·,
(;eııel Sd.rcrcrlik Hi111ıcr Bin.ı" (Yeni
H.ılkl.ı ili~kilcr Biıı.ı\1 ol.ır.ık projekndirilıııi~rir. l l'.i1 .ırerçi K.ıhlll Biıı.ı" ik
,(); kol1ll'>ll hi ıı .ıl.ır11ı iıı).ı.ıt .ıl.ınlllLLı
k.ılnı.ı\1 11edeııide n:ııi hi ı· Enerji,\ lerkClinin tL''i' eLlilııı~·,i, B.ı~k.ınlık Di1· .ı 
ııı11ı11 06.09.200:1 r.ırilı H' !W .,,n · ılı k.ı 
r.ırı ik ll H?, ll n hllltllll1lll~ 1e 1 ·.ıp11ııı r.ı 
nq,Jı.ıııe-t\r.ı ) rırııı.ı

,\ krkl'li

1\.oıııi\\ oııl.ırd.ıki elektronik ,i.,rcıııler
ik . \ n.ı Bin .ıd.ı ıııncllr birimlerdeki
hilgi ...w.ırl.ırııı elektrik kc· ,iıırilerıı1dcn
erkik11ıııcıııc'i .ıııı.ım · l.ı 200 k \ 'r\ giı 
cıindc ke,iııri,i; giiç k.ı\'n.ıgı .ılın.ır.ık
. \ n.ı Bin.ı 2 . Bodnıııı K.ırr.ı rc'i' erri -

rilıııi)tir. ı Lılkl.ı İli~kikr Bin.ıl.ırınd.ıki

ııı.ııııl.ın.;ı~ık lıi1111erc .ıl11ııııı~rır.
Yc11i

hilgl\.1\ · .ır hc'>kıııelni

,\ l nkl'li \On reknolojiH·
,,ılıil'· lllml.ır.ır.ı" 'r.ınd.ırrl.ır.ı ll\')2.lln,
gliH'nlik redbirleri ,·ok ll'>f diue\·Lk
:ıll~tllııilıııll). iki ,l\Tı be,kıııc lı.ırrıııı

Otomatik Sulama Si stemi
Kuruldu

hilgi,.n · .ır orr.ıııı111d.ı koıırroledip ,

!'.ırk \C B.ılı\· clcr ,\ !ııdıırlllgıı ıle

orı~ııı.ı~ik rr.1mkr Y.ıp.ıhikn, ~·ok ıııo
dcrıı

bir tc._i,rir.

Yeni

, · .ıpıl.ıc.ık Kıinıplı.ınc

n.ı\1 ,

(;enel

dineli
riı1il1

~ekrercrlik

- ,\r)i'· Bi Hi1111er bın.ı\l 

-tO

di>Iıııııılıik ı. er.ıhı r.1ııı.ııııl.ı -

kııll.ıııılııı.ıkr .ıdır..\ k.ı1 ·

J

....

h.'\

K.n ~ .ıgınd.ı
i'>c
i\·i11 k.ııııpmıııı

TB ,\ 1.\ \'ne gcririlım·,i
(,'.ınk.11· .ı c;iri)i .ılrıııd.ıki ı !.ılk B.ılıçe 
'iııde 1·.ıpıl.ııı '>oııd.ıj ç.ılı)ııı.ıl.ırıııd.ı \ll
hııllllllllll ) , '>ıınııı dcpol.ırııııı;.ı gniril ıııe'>i i\· iıı f'Oillp.ı \C \ll lı .ırrı tt:'>i'> ~·.ılı) -

LJ.
ı

2.

ıııcrro dren.ıjıııd .ııı \· ık.ın '>lll.ırın

.\lcrkuindc , 1 .ıpnrılııı.hı
elektrik cnnji ilıri 
go; iinllne .ıl111.ır.ık ııınnıt

\

koor -

B.ılıçele 

icı1 k.ııııpmııııııı;Lk b.ılı\·e 'ııl.ıııı.ı'>ıı1d.ı

ı -. nnji

ı

1c

.ırı 'ır.ı,ınd.ı dren.ıjd.ın \· ık.ın '>tıl.ır lı.ı 

l'l.ıı1l.ıı1.ın bin.ıl.ır111

1

!'.ırk

1200 d<inııııı ı , · ,ıı,ıııı \· .ılı )
ıı1.ıl.ırı r.ıııı .ııııl.ı11ıııı)rır. 1. \ n.ı Bin.ı iin
b.ılıçe\1 , i\· b.1!ı\·clcr, H .ılkl.ı İ li)kilcr
Bin.ı" \·c1 re' i 1c 1\. .ıb.ı Tepe B.ılı\·c ik
Dikmen C.ıdLk,iı1c p.ır.ılcl ol.ır.ık Spor
Tc'>i,lcrine k.ıd.ır ol.ııı 1·crde oronı .ırik
b.ılı\·e '>tıl.ıııı.ı ,i,reıııi kıırlllııııı)tllr. l 3 .
cr.ıl' oroııı.ıtik '>tıl.ıııı.ı .,-.ılı)ııı.ıl.ırı '>lirdıırıılıı1ckrcdir. .\l.ı li1·c B.ık.ııılıgı iıı).ı 

Yeni Enerji Merkezi Kuruldu

ı

TB .\ 1.\1

n.ıhıı1ıı1 d.ı

ıııı1 ıııiııııri koıııllllll gcregı bin.ıııııı

, · .ı\-Lırı d.ı

ol.ır.ık

11.ııı oroııı.ıtik b.1!ı\·c 'lll.1ııı.ı i)iııin

1 .ıpıııı111.; b.1)l.ı11.ıhiln;c" i-çin 1·ıkılııı.ı"
gnekn:ck ol.ııı hki I\T'>OI1el 1~111.ı'>ll1 :ı.ıki biriminin TB,\ Iı\1 k.ııııpll'>line
1 · .ık11ılıgı d.ı dikk.ırc .ıl111 .ır.ık S ni 'llre
ik kir.ıl.ın.ııı :\ k.ı1· K.l\).ıg111d.ıki hki
Orııı.ın B.ık.ınlıg; Biıı.ı,llı.ı n.ıkkdil 
ıııe'ı <>ng<>rlllıııii)rıır. lhı 11cdcnle hiıı .ı 
nın ı.ıdil.ııı '>on .ı).ıııı.ı,111d.ı olup, rl'li·i)·HI ı.ın1.ııııl.ıııdıkı.ın 'onr.ı Tcn1111ll/
.11 · ı i~· cri,iııde birimlerin r.ı)llıl1l.1\l
p.l.ıı1 l .ın ııı.ıkr.ıd ır.

Yc11i

için de hc111cr

ı;.ılı)ııı.ıl.ır h.ı)l.ırılıııı)rır.

l-.ı1nji

"ı \ {

....

.\1

1

ı ı

22. Dönem Faaliyetleri

ııı.ıl.ırııı.ı h.ı~l.ııııııı~rır.
>.ırli1·.ırııııı1.

207.72 I
~.;ckk)ıııi) IT \',1ld.1)1k
,,ıgl.ıııııı ı )tl r.

2006

1·ılıııd.ı

ııı3 ol.ır.1k

"lı

tc>i>.ıt .ılt 1·.1pı

1·c hiıı.ı tc>i>.ıtı riiıııdcıı
gc\·irikrck .ırı1.ıl.ır ııcdcııi1 · Ic
olıı).lC.1k k.ı\· .ık IT k.mpl.ır riıılcıııııi)tir.

'>ll

cldcıı

ger·

t.1>.ırnıf

I4

Yas ama

B.1lıçc >tıl.1ııı.1d.1 ol.ıbildigiııcc ~cbckc

>u1·u

ITriııc kunı

>lll'll

ilgili ol.1r.1k
ii.li'C[Cil t\ k.11'
metro drcıı.ıjıııd.1 biriken

kunıl.ırıll1J/,1

k.11·).1gıııd.ıki

nıl.1rd.ııı

elde

kurulu)UI1d.ııı giiııiııııii;c k.1d.ır

koru\',1>.1111.1 .1r}i1·i dijit.ıl k.1nLı alındı.
Y.1ıııi.ııı bu \·.ı!ı'ııı1.1 ilc TB,\İ,\l'ııiıı .1r1i ·
1·i elektronik ol.ır.1k >.1ld.ııı.1hilıııL· iııı
k.ıııı elde edildi.

ku-

ıı.ı ı ı

cttigiıııi; '>tıl.1r .1rttırıl

ııı.ıl ·.ı ç.11ı)ılll1J)tır.

Su

Alındı

,\ 1 iidiirli ı giıııdc huluıı.ııı TB,\ 1,\I 'ııiıı

>ııl.ırı h.1lıçc '>tıl.1ıı1.1'>1Jld.1 kull.ııını.ık
ı ·ı;.crc >oml.ıj \·.1lı~ııı.ıl.1rı 1 ·.ıpılıııı).

Kayda

e.;mcl E1T.1k l'c 1\ r)i1· ,\!iidiirliigi.ıııc
.1it .ır)il·lcriıı dijit.1l '>i>tcıııc .ıkt.ırılııı.1>J
i)i ilc ilgili ih.1lc l'c koıırrolliık l)lcri
1 ·.1pıldı. Bm lccc (;cııcl E1T.1k I'C 1\r)i1·

kull.1ııılııı.ll'.1

dC1 ·.1ııı cdilıııi), koı1ui'Lı

111CI'C llt

Ar ş i vi

dclıol.1rııııı1.11ı b.ıkııııl.ırı l ' .ılıılıııı) ·

tır. ÖııiıııııiJdcki dimcıııdc i>c biıı.11.1r·

;\ ıı.1 Biıı.1 iiı1 h.1lı\-c .ıııdczit t.1)!.1rııııı1

d.ı 1·.ıpıl.ııı

h.1kıııı

23 dcreeclik ı>ıtııı.1ııııı grinı)iıkrck 22 dcrccc\'c dti)llrtilnll'>i
pl.ıııl.1ııııı.1kt.ıdır. Bin·lccc I dcreeclik
ı>ı dtı)ıi)ul'ic 1·ıllık I I S.OOO ııı·' dog.1l

İ s tiklal Marş ı Kİtabes i Yaptınldı

g.ı;. t.1>.ırnıltı 1·.ıpıl.1r.1k, .11·ııı 1 .•1111.111d.ı

riıı h.ılıçc'>iııdr: İ >tikl.11 ,\ Lır)ı Aıııtı

klirc>cl J>JJ11ll.1

rcdhirkriııc k.ırkıd.1

ru1·.1kt

hu-

ııi>u.1r ııımlukl.1rı

Tiirki1T

Bi'ı1 · iik

Millet Mccli>i'ııc .1iı
\'U/de RO'i clcktro.1kt.ırıl.ır.1k \ ' cııidcıı .1r)il··

lcıınıc>i >.1gl.ınıııı)tır.

'l ll •

.. Ll..

ı

1\

1

!

r

1· \

diii<:J1lcll1c>i ik

1 ·.ıprırıldı.

ııik ort.ıııı.ı

bilınc'>i ıçiıı .ll'.ırl.1ıııııı)tır. Tıiııı >ıhlıi

1

B.ık.ııılıgııı.ı h.1k..1ıı

orijiıı.1l pro1r:lcriıı

1c klo>ll >.ı rf cdc-

rocrnı.1rl.ırı d.1lı.ı .ız

lçi)lcri

\ ',1ptırıldı. i\ıııtııı \'CITC

ilgili i)lcr

otoııı.ıt ik lı.ılc driııti)tiiriilıııii)

;.ct

oıı.1r ı ıııl.ırı \',1pılıııı)tır.

TB,\L\I'ııiıı

luııulıııu) ol.1c.ıktır.

Biııal.ırd.ıki

I'C

/

.::::

7"

-

~

ı

~~

\1

Yapı m lşı

TOPLAM

Iş ı

Personel

,ışı

-+

Tıc

Ltd

Sımtaş

--+--

Bınası Yıkım

Bınası Yapı m

Bas1mevı Mudurıugu

[ Aleiyeler

1

1

Ştı

Muh

Setmaş Elk San
\Tes Taah ve
Tıc Aj_

Müteahhit

Hızmet-+--

Bınası Tadılat ve
[Onarım lşı ·Eskı Orman
fBak~l~
.

1Genel Sek Ek

~

enı Ene~ı Merkezı
Yapım lşı

işinAdı

+

1

-+
_L

tO 099 256 29

-t

---+--

t 958 t47.29

3 495 000.00

--+--

4 646 t09.00

Maliyet (YTL)

Yaklaşık

ı

+

t 01

t 000

t 000

t 00~

t 000

2 060J

2 400

6 500

685

lım

Anahtar

Teslım

Anahtar Tes lım

~

Anahtar Tes

1

--.

G

722t798DOI

· [An ah lar Tes

lım

Anahtar Tes lım

Tes

-+--

--+

-ı-

_.,-

-1

~

28 11 2006

t8 tO 2006

-----+----

28 05 2007

tO 11 2006

04 08 2006

1

~Anahtar lım i·

·i

~

.l

Teslım

----+--

Teslım

Anah tar Tesilm

~

2 470 000.00 Anahtar

+

1

3 374 000.00 Anahtar

Teknik D .ıirc R.ı ) k.ııılıgıııd.ı Y linıtlikıı İ ) kr Ccm:li

ınşaat yuzde

Yapıldı

--+

-t

-+

Aşamasında

Ihalede

aşamasında

.1 Proıe

4

26 05 2007 · yetmış

1

t5 Ot 2007 Geçıcı Kabul

Açıklama

:::

:::

T

7

.::

-

~

-

~

ı

ı

ıa

IşinAdı

Merkez ı

!) ler Ccncli

Tıc

ltd

Ştı

~lu h Muş lnş

7 569 388.64

l

55 440 000 QO

3 500 000.00

5 537 943.74

736 635.50

1 622 960.39

01 04 2008

16 05 2007

19 04 2007

18012007

devam edıyor

kısımların çalışm.3sı

proıesı bıttı dığer

Zıyarelçı Kabuı Bınası

TOPLA~I

(2

Aşama)

llışkıler Bınası

Yapı Korrpleksı Yapını lşı

ve Halkla

16 03 2011

86 625 575.64

66 837 539.63_ı_

olup

Inşaat

Ocak-2008

tarıhı ~lart-2008

yapını ışıne başlama

2007 de
olup Inşaat

Inşaat yapı m lha!esı

ıarıhı

yapını ışıne başlama

yapılacak

lşı

de

ve lksa
lhalesı Kasım-2007

Kazı

Teslımı Yapildı

Temel

11 11 2007 Yer

başlanacak

Fore kazıklar bıtrııek
02 06 2007 uz ere kazı ışlerıne

31 07 2007

Aralık

74 463

74 463

7 808

7 808

~

82 271

yapılacak

72 000 000.00

4 360 000.00

----

Ve
Ştı

872 636.00

1823551.00

Arşıv Bınası

Tıc

ltd

Elk
Tıc

~lak

San

Aydoğdular lnş

lksa
San

Cem AÇIKKOL
~lım.3rlık ltd Ştı ıle
Alolye 5 ~lım.3rık
lnş Tur San ve
Tıc ltd Ştı

Açıklama

TB~IM Kutuphane-Araştırm.3 ~ lerkez ı

lşı'2 Aşam.3·ı

ve Halkla llışkıler Bınası
Kompleksı Temel ve lksa Proıesı

Arşıv Bınası

Yapı

Kabul

Kutuphane-Araştırm.3

Aşama)

TBMM

(1

Bınası Yapı m lşı

Temel

TBM~I Zıyaretçı

Bınasının

Imalatlarının

Kabul

le Zıyaretçı

llışkıler Hızrııel

ve lksa Proıesı
Yapı m lşı 1 Aşam.3)

Kazısı

TBM~I Zıyaretçı

Bınası Proıe ışı

Bınası Yapı Kompleksı

ve Halkla

TBM~I Kuluphane-Araşlırm.3 Merkezı,

Arşıv Bınası

Kabul

D ,ıirc B ,ı ~ bıılı g ıı ı LLı Yıınıtiıkıı

TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi, Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ile Ziyaretçi Kabul Binası Yapım işi

Teknik

G

~

-

/

:.-

;,

~

-

T

T

/

e

"

<"

"''-

ft

~

ı

~

il

suyu

108.000,00

108.000,00

TOPLAM

e

74.192.337,63

27.000,00

27.000,00

Abdullah Bilgin

96.969.831 ,93

27.000,00

27.000,00

Nüvit

ANA TOPLAM

27.000,00

27.000 00

27.000,00

27.000,00

Kemal Türkarslan

Mustafa Aslaner

MÜŞAViRLiK iŞLERi

133.000,00

28 000,00

133.000,00

28.000,00

3.000,00

Yapı

TOPLAM

3.000,00

24.000,00

Yapı

24.000,00

23.000,00

27.000,00

ihale Bedeli
(YTL)

28.000,00

Bin

Bin

23.000,00

27.000,00

Maliyet
inş. Alanı (m2)
(YTL)

Yaklaşık

l1kr CcrYcli

28.000,00

ve içme suyu

Yıkımı

Değişimi

Giba

Giba

Müteahhit

B,ı)k,ııılıgıııLLı Yiiıiiriilt:ıı

gaz

Doğal

Yangın

Ziyaretçi Kabul

Ziyaretçi Kabul Yer

Yağmur

Kanalizasyon

DEPLASE iŞLERi

işinAdı

Teknik J)Jirc

22. Dönem

Faaliyetlerı

Bili ş im

Faaliyetleri

2919 ,,m lı

1\.iıti ı ph.ıııc ,\ l iidiırlugti ıııikrofilııı .ır

T I ),\L\ll;cııcl

Sckrcrcrligi

Ka m e ra lı

·ıc)kiLıt ,-,ı,,ı,ııKLı ,-,ıpıLm dıı!.cıılcıııc

"crcniııcc

Bilni

l)lcııı

Aıııi~ligi, Bil~ l)lcııı

,\krkl'li Biriııı
,\liidiirlugii oLı

hilgı i)lcııı

T BM M

1c ilcti)ıııı .ıln·.ı
1·c projelendiril -

ın i ş tir. Bu projclcııdirıııc k.ııı,,ııııınd.ı
TBMM 1·c Ek hin.ıl.ırınd.ı k.ıhlolu 1·c
k.ıblo,u; ilcri1inı k.m.ıiLırı ilc 1-crı, ,L.,
1c giınııını ıı.ıkli ıırojckııdirilıııi)tir.

TB,\1.\1

,·.ıc.ıkrır.

Meclis M evzuatına İnte rnetten
Eri ş im Sağ landı

bil~ı ,i,rcıııi ~u1cnligi .ııı.ıli;i

Tıirki1-c C:uıııhuri1

t.ıııı.ınıLııııı~ı) 1·c rc,hil cdikı~ bo)lukLırl.ı

ilgili

iıııcıııli

ç.ılı1ııı.ı b.ı)Lıtılnıı)tır.

Kurul

Bilgi İ 1kııı .\ l ıidiırliigiincc gcli)tirilcn
projelerine gi.ıııccllcnıc,
b.ıkını 1·c cgirinı hizmetleri I'LTilıııi)tir.
hilgi,,ı,·.ır .ıgıııııı

'urckli

bi lir

dcblcıııııc'i

Bilgi İ)lcııı ,\1tidiırluguııtiıı g01.ctiııı
\c dcııcriıııiııdc hııluıı.ııı cihul.ırLı ilgili .ırı;.ı k.wırLırıııııı .ılııını.ı'ı H' r.ıkihi
ik ilgili ıııtr.ıııct iizerimlcıı ç.ılı).lll bir
,-,wl ını gcli)tirilıııi), tc't edilmi) 1·c

1c

B.ı,ıııın · i

Ti ı rkiYc C:uıııhuri1·cri \',l'>.ıııı.ı .ıı)il · i ıı 

Lk bii1·tik hir bo)lugu do l durııı.ık
.ıııı.ıcı ilc b.ı1Lııı.ııı, ,\ \eri 1\..ı ıı uııLırııı
ıııcriıılcriııc, ııı.ıddc t.lcr.n·l.ırııı.ı 1·c k.ı
ııuııLı)ııı.ı '>i .ı rccimlc \'cr .ıl.ııı d iger bilgi leri ııc ni )llll'l·c oLııı.ı k ,,ı gLn· .ııı,
,\1c,·z u.ır Bilgi Si,rcıııi (,\! BS) projc'i
r.ıııı.ııııLııı.ır.ık iııtr.ıııct i i ;criııdcıı kurum içi kull.ııııııı.ı .ıçılıııı1rır.

bu gtiııc. (;tiııltik
oLır,ık ort.ıLını,ı 50 .ıdct ,11'1/..ı bildirinıinin k.ınt IT r.ıkihi Y.ıpılıııı)tır. 1\.u rul.m bu ,i,tcııı ,,1\T,iııdc '>cn·i, k.ılirc
,i. Hiksclıilıııi), i,t,ıti,tiki 1·erilcr projck'>İI ' oııcl pLıııl.ıııı.ıd.ı kuiLıııılır lı.ılc
gclıııi)tir.

'

,\1iı·

rtiııı rut.ııı.ıkLır iııtnııct u;eriııdcıı

b.ı)Lını.ı,ıııd.ııı

\'

l )lcııı

LTi)ıııc .H;ı l .ıc.ıkrır.

kuiLııııııı.ı .ıçılıııı)tıL Si,rcıııiıı ~·.ılı)ııı.ı

ı,

projc,i, Bilgi

\'C Tcrctiıııc, 'Jlır.ı
,\ hidürltiklcri ik Hininilcıı orr.ık ~·.ılı)ııı.ı bii1·iik or.ıııd.ı
r.ıııı.ıııı Lııı nı ı) rı r. i' roje r.ı ııı.ıııı Lıııd ı gı ıı
d.ı .\ lccli,·i .\ lcbu,,ııı 'd.m giiııtiıııi11.c
ıı.ık

nı.ıLırı 1·.qıılıııı), ,c;nımu; diiııii)iiııı

ı h

eri)ilcilc i. Y.ı,,ıııı.ı Yılııı
1920 Yılıııd.ııı giiııi "ııııiı

D okı ı ııı.ıııt.ı,,·oıı

m·

Lli'ıııii)iinı ~·.ılı)

\1 1 '

cld.rroııik orr.ııııd.ı

dıirliıgiı koordiıı.ıwoııuııd.ı, 1\.ıiriiph.ı

,,ıgLı ııııı ı )tır.

1 ('

1·c

olııı.ı'ı .ıııı.ıcı

clckrroııik ort.ıııı.ı .ı.kr.ırılııı,;,ı I'C İ ıı·

\',l}'ıilllı)tır.

, ..ı

oLııı (;cııcl

/l' t\lt.m,ıkLırııı r.ır.ıyıcıd.ııı ~c~·irilcn:k

ç.ılı)

ııı.ı'>ı i~·iıı ~erekli h.ıkınıLır, ~iıııccllc

YT ! , 1·c

r.ırihiııiıı cıı

biri

· ı iır.ııı.ıkLırıııııı kon ı ııı.ı .ılrııı.ı

d.ı b.ı)LırıLııı,

nıclcr, iLn~clcr 1c .ıg \"ciııcriı~ı i)knıkri
Y.ı;ılınıl.ırd.ı

eri

bclgclcriııdcıı

.ılıııııı.ı'ı

biinın , -,uılıııı

TB.\L\1

Güvenlik Sistemi

TB,\L\1 1\..ııııpu,uııuıı gti,·cııliği ik il gili k.mıcr.ılı giirtiıırtilcıııc \'C dcııniııı
,i,rcıııi cttiLhi Y.ıp ıl ıııı) l 'l' prcııoi bitirilıııi)tir. .\lccli,iıı r.ırilc girıııc'i ilc birlikle .ılını H' kurulum i ş lcnıl c ı· i h.ı)Ll

r.ık ycııidcıı ,-,ııııl.ıııdırılıııı)tır.

pı'>ı .ııı.ıli; cdilıııi)

'uııucııl.ırı kurulıııu)tllr.

)il·i

1

..... ~ 1~

1

\1

l

1

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

lırrp:

K.ır.ırl.ırıııııı iıırerııet ort.ııııııı

TB,\L\1

d.ı cri~ikhilir olııı.ı'ı i\·iıı pro~r.ıııı
;ılıııı~rır.

Sağlık

1111\l.ıııilliegcıııeıılık.gm.tr, iıı

rerııer .ıdrc.,ı lıı11ııerc .ı\·ılıııı-ırır.

1',\-

Ziyaretçi Kabul Hizmetleri Hızlandı

Bilgi Sistemi Kuruldu

H.ı;ırl.ııı.ııı /..il'.ırer~·i R.ıııdn ıı .Si\teıııi

.S.ı~lık Bil~i .Si.,reıııi k.ıJ"·ıııııııd.ı, nın

.,,n·e.,iııde kıırııııı.1 ~ekıı ;i1·.1rer\·ilcriıı

ç.ıpıııd.ı ruııı eu.ıııelerııı, ıııillcn·ekılı

~iri) i)lcııılcriııiıı d.1lı.1 ~-.1buk 1 e gli1 enli bir mr.1ıııd.1 1'.1pıl.1bilıııe.,ı .,,ıg1.1ıı

n· J1LT\oııel reçetelcriııı iıırerııere b.ı~

ıııı)tır.

Lııı.ır.ık ~irıııelcri i\·iıı ııro~r.ıııı lı.llır
l.ııııııı~.

O1.0 I .2005

r.ırilıiııde kull.ıııı

<._;cııcl hr.ık 1e :\r)il· .\ludurlugıı.
"TB.\ L\ ı i\r~i1 i Oroııı.1woıı .Si.,rcıni"
ilı.1lc'>i 1 .1pılıııı) 1 c projc;ıiıı ilk .ı).11ll.ı.,ı
t.1ııı.1ıııl.1ıııııı)tır. !'roje k.1p.,.ıııııııd.1 1'.1\,1111.1 1 c dcııctlcıııc .ır) il inde bıılıııı.1ıı
1 1 ın iii on \,ll' Lı l'IT.1k t.1r.ııııııı) I'C
cfcktro.ııik orf.1111.1 .ılııııııı~tır. .Si\tCill

ııı.ı .ı\·ılıııı~rır. Bu .,i.,reıııiıı kull.ıııılııı.ı-

1',1 b.ı~Lıııııı.ı.,ıl·l.ı il.ı\· lı.ırc.ıııı.ıl.ırıııd.ı
iıunı k r.ı .,,ı rnıi· .,,ı~Luı ııı ı -ın r.

TBMM İnternet Ortamındaki
Yerini Aldı

koıırrollcriıı r.1ın.1ınl.1ııııı.l\ıııı ınlirc
.1kibcıı iıırcrııct

TB,\ L\ı ı !.ı her Portalı .ı\·ılıııı~rır.
TB,\L\1 ilc ilırili niııı lı.ıbcrkr k.mugıııd.ııı 1 crilı~e1·e b.ı~l.ııııııı)tır. B.u 'i;e\'e Turki1·e\k:ıı .ılııı.ııı;

Meclis TV İnternetten Canlı Yayında
,\!cı.:li.,

www. m eel ishabcı·.gov. tr

·n : iıırcrııct 1·e iıırr.1ııcr tllcriıı

dcıı ,·,nıııl.ıııın.l\.1 b.1)l.1ıııııı)t ır.

www.meclishaber.gen.tr

Kıırııııı.1 \·.ıgd.1) rekııolop1·i gcrirıııc

www. m eel ishabcı·. name. tr

lıcdcliıııi; do~nıltu\uıKI.1, <._;enel Kıı 
nıl kuli.,Jcriııdcki dunını p.1ııol.1rı I'C-

www.nıcclishaber. wcb.tr

riııc pl.mıı.1 ckr.1ııl.1r l·crlc)tirilıııi). gerekli .1ln·.1pı kunılıııu). 1',11llıın lı.vır
l.1ıııııı) 1 c kııll.1ıııcı cgitiııılcrı 1crilcrck

www.nıeclishabel'.info.tr
.ıdrc.,lcril'lc ll!ıTdı)lllcl.ııı .ılııı.ın;

lıil!lıetc .1Çılıııı)tıL

www.nıcclishabeı·.conı

' !i.ır.ııı.1k ,\ltıdurliigli, ".S.ı,·ı.,,1J

.Sc., K.1l'lt .Si.,rcıııi "ııiıı ilı.1lc 1c kıınılııın '>Li-

www.meclishabcr.org

rcçkrıııc d.ıııı~ııı.1ıılık l'crilıııi)tir. İ.)lc

www.nıcclishabcr. net

riııı de.,rc~i ,·crilıııc.,iııc

.ıdrc.,lcriııdcıı eri-ıilıııekredir. .\1 rıc.ı bu
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.ı ııı.ıcı ,-ı .ı

11'1\'ll'.mccl i,ıı.ı b cr. g< n·. rr
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Faaliyetleri
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Faaliyetleri
TB,\ 1.\1

buıın·,ımk t:ı.ılı\ ct ~mtrrcıı

İlıri, .ı, Koıııı" ·<ıııl.ırıııd.ııı Dı)ı)krı Ko .'>.n ııı ,\ lclııııct Dulgrr,
\ urtdı)ıııd.ı dutcıılcııcıı 3 rnıııi topl.ııırı 
\ · .ı k.ıtıldı. :-..:on c\· l'.ırl.ııııcııt<Nı D ı)i)lcri

ulml.ır.ır.ı'ı ···nıpl.ırd.ııı :\: . \"!~0 l'.ırl.ı

ıııiwoııu B.ı)k.ıııı

ıııcıırcr ,\ ,,ıı~bk,i, , hnq,.ı !(oıı\c\·i l'.ır
l.ııııcıırrr ,\ lccli,i, l tırı ,\\Tllf'·ı Birligi,
l'.ırl.ııııcıırol.ır.ır.ı'ı Birlik. K.ır.ıdcııit

"ı-.:.oıııiwoııu lınnıııı Tıırki\c\k .ıgırl.ıdı.

1-. koııoıııik l ~birligi l'.ırl.ııııcıırcr ,\,,ııııb

k,i. ;\\rup.ı (;u\cıılık

\l'

Dıgcr koıııi\\oııl.ırd.ııı ropl.ıııı

l)hırlıgi Tc)kı

l.ıtı, ı,ı.ıııı Koııti.:r.ımı
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k.ırıldı.
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kr İ'irlioi ,\ \ nıp.ı'ııııı (;ckcc~iııc lli)kiıı

Ko\1\.ııı~i~·oıı

\L'

, \\nıp.ı -. \ kd~ıııtl'.ıı·l.ı 

Dostluk

ıııcııtcr ;\·,.ııııhk'i u\ ·clcrı topl.ıııı 11 (;cııcl Kurul ropl.ııırı'u.ı.ı I-tl ıııılknckili
ık. X-t koıııi,yoıı ropl.ııırı,ııı.ı ı'c I X-t
ıııilkn · ck.ili ik l)tir.ık ettiler. ,\Hıl.ı, :\ \·-

Bıriııci Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı .'ı.ı\ııı ,\ lıllct\ckil 

lcri r.ır.ıt"ıııd.ııı

ulkc p.ırl.ııııcıırmu ilc
dmrluk grubu ku nılın.ı'1 içııı h.ı)nını \ · .ıpıldı. Bu gnıpl.ır 
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1. Yasama

Yılı

BÜTÇE MALiYE UYGULAMALARI
a. 2003

Yılı

ilk 6

d. J'n,oııel c.ıri gidnlcrimlc de .ı1 · nı durum gcçnlidir. 2002'nin ilk (ı .ı\'lııd.ı
SS.623. ı S ı .000 .000 Tl. ol.ııı pcr'>oııcl c.ıri gidcrlcriııiıı bu \'11111 ilk (ı
.n·ıml.ı ninlc -tl or.ınınd.ı .ırr.ıc.ıgı

.ı1·lık diiııcıııiııde;

- Gcııcl Yiıııctiııı \C Dc'>rck !1illııct 
lcri i.;in 3lJ.3 ı S.2S/.0()(Ul00 Tl.,
- Y.ı,,ıııı.ı I I i11ııcrlcri içiıı
26 7:-\2.-tSX 000 000 Tl.,

iiııgiinılnıc'>inc k.ır1ııı, .ırtı} or.ıııı

Yii;dL· 30 ol.ır.ık gnçd:.lc)ti. Öııgiini 
lcne giire \'Ü!clc ı 7 or.ııııııcLı r.ı,.ırnıi'
'>.ıgl.ııı.ııı hu k.ılcıııde lı.ırc.ıııı.ı nır.ırı
72.303.S l) / Tl . oldu.

-,\!illi S.ır.n·Lırın ld.ırc \'C Konınnı.ı'>ı
i\in ı 2.:-\6 ı .061 .000.000 Tl.,
- Tr.ımfcrlcrc i'c
ı X.2X3.-t67.000.000 Tl. lı.ırc.ındı.

e. bı hiinik r.ı'>.ırru( i'>e diger c.ıri lı.ır 
c.ıııı.ıl.ır k.ılcıııiııdc '>.ıgl.ıııdı. 2003
ııı.ıli \'ılı hiit\'C iidcnegindc dign c.ıri
lcr i\·iıı \ ',ıpıl.ıc.ık lı.ırc.ıııı.ıııın ni;dc
33 or.ııııııd.ı .ırt.ıc.ıgı iiııgiiriilnıc,iııe
r .ıgıııcıı bu or.ın oç, -3 ı ol.ır.ık geı\ek 
kyi. 2002 \ ' ılının ilk (ı .mııd.ı
lJ..t26.X.W.OOO.OOO Tl. ol.ııı diger c.ı
rikr lı.ırc.ıııı.ı'ı hu Yılın ilk 6 .ıYı 'oııııııd.ı 6.S-tX.3-t-t Tl . oldu.

b. TB,\L\1 lı.ırc.ıııı.ıl.ırınd.ı Lı'>.ırnıi' red birlerine hiinik iincııı 1·c .ıgırlık l'l'l'ildi. Bu ,,ı\nk lı.ırc.ıııı.ıl.ırd.ı iincnıli
ıııikr.ırl.ırd.ı r.ı'>.ırruf '>.ıgl.ındı.

c. Bu redbirler '>.1\'c'>indc ropl.ıııı hiırçc
iidcııcgi için 2002 \'11111.1 g<irc l'ii!.de
3l) .ın ı ~ iingiıriilıııc,inc k.ıı)ın nlın
ilk 6 .ıl'lııd.ı hu or.ının ni1de 27 ol.ı 
r.ık gcı\eklc)tigi giıriıldii. 2002 nlı
ııııı ilk 6 .ınııd.ı hiirçc iıdcııcgiııdc \',1pıl.ııı lı.ırc.ıııı.ı, 76.3:-\ ı ..H2.000.000
Tl. iken, bu r.ık.ıııı bu 1· ıl
lJ7.2-t2.2-t3.000.000 Tl. ol.ır.ık gcr\·d.lc)ti.
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31 TEMMUZ 2003 TARİHİNE KADAR YAPILAN
HARCAMA DETAYLAR!
31 /07/2 003 T a ı·ihi itib a ri y le ll a rca nıa (:\1 il~·on TL )
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119.07X
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Ciıdt:rkr

Yatırımlar
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f'ıT.\OIId ( 'nrr/trdt 111tl'lif111n J7flt11 nrtı.ır f\til"IIJJII11111t':Jin ( ;t{iO hrı .\tnflt.fii1Jrft' (fl/ılmlfntJJ/ (,"ep n

o/aral·

.1/rTtJJ!rnJlllJ

dtff/1(11/f'YI
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( ,'orn'/J
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P ERSON EL HARE KETLE Rİ
1.

Y.ı,,ıııı.ı Yılı B.ı)ılld.ı

pt:r,oııı:l ,,1\'I'J,

d.ı

1+:>

1.

.ı;.ılnı.n-J.ı

..J-.491 ol.m

Y.ı,,ıııı.ı Yılı 'oııuıı

+ ..H6 \·.ı

inıııi~tir.

Bu , ..ı,,ıııı.ı nlıııd.ı :;o pcr,oııcl kendi
i'tc~i,·lc ı:ıı{d.lin· .ı\Tıldı, ,·,ı~ lı.ıddiniıı
61 'c dti)lirlılıııı:>ı ııı:dcnidı: cıııı:k.li
ol.ııı 33 pcr<;onı:l, ,o; koıımu k.ıııuıı
lı.ıkkıııd.ı ;\ıı.ıy.ı-.ı ,\ l.ılıkı:ıııı:'i t.ır.ıtiıı
d.ııı 1-crilcıı nirlitıııcııiıı durdunılııı.ı'ı
k..ır.ırı dognıltmuııd.ı

giircl'icrinc

i.ıdc

edildi.
1.

Y.h.ıııı.ı Yılınd.ı 2+\ı k.ıdrolu,

"i;lc)ıııcli,

!'i

1'i

iigrctiııı iı1·c,i, 2\ı ıııc,·

'iııılik i~çi olııı.ık li1ı:rı: ropl.ıııı

2X per·

'oııcl .ılındı.

1. Y,1\.1111.1 Yılınd.1 k.unıııı iı;i 1·c kuruııı
egitim Lı.1ln-ctlcrinc iim·ın HTildi.
0:iikb:r, Bi\'Oiojik 1-c Kiıııl·.ı,,ıJ Sil.11ı
l.ırın Tınırııııı 1·c Koruııııı.ı Y<iııteııılcri
1-c Ll111ı.1n Y.1rdııııcıl.ırının l·.gitiııı
l'rogr.1 ııı !.ı rı, ,\1 i1!cn·d.i 1!cr i D.ııı ı 1ııı.ın-

dı'ıı

1 i , 1 \l 1 ' 1 1 1\

J, \'

l.ırı Yiiıılcndirıııc

Egitim

Progr.1ıııı,

Rc,ıııi Y.ı/1)111.1 Kur.1ll.ırı

Semineri IT
,\\illi S.1r.ıl'!.ır D.ıire B.1~k.ııılıgı Egitim
l'rogr.ııııl.ırı dii;enkııdi. Kurum dı)ın
d.1 düzenlenen 1)rogr.1ıııl.ır.ı Tlt\ L\1
ıııcmupl.ırının k.ırılııııı ... 1gl.1ııdı.

TBMM

Tv

FAALiY ETLE Rİ
TB.\L\1 T\; hu ,.,ı,.ıııı.ı 1·ılınd.ı d.1 <._;enel
!\.urul ç.1lı~ııı.1l.ırını .1nıcıı \".1mıt.1r.ık de·
ıııokr.ıri kk)I11C 1·c ~ctl:1 fl.1 1nı.ı 1·.ı k.ırkı !.ı rı
ııı 'iirdürdu. Y.1nnl.ırd.1 objektif 1·c t.ır.ıt~

'i' lı.1hcrcilik ilkL·,iııden

.ı\Tılııı.w.ın

TB,\L\1 T\; bu 1.ı,.ıııı.1 Yı.lınd.1 ,:,ıkl.ı'ıık
67X ,,ı.ır ,·,mn ,:.1ptı. A1:rıc.1, ii,·cl Y.ı1·ııı
kunılu)l.ırı ilc .ır;u eden ıııillen·ck.illcrinc
giiniııriı ... ıgl.1ııı.1 hizmetini 'iirdiırdii.
<._;enel Kurul IT grup ropl.ııırıl.ırıııın \'.1ımır.ı b.1~t.1 koıııiwonl.1r 1·c b,ı,ııı topl.1ıı
rıl.ırı olııı.ık ii;cn: TB,\L\ 1\kki her tür
erkinlik 1·c teknik iııık.ıııl.ır iilı;ü,iindc ilk·yici!crc \'.111'1tıldı.

1 1" 1 / . \ .\H 1\ 1"

\t

1 1 1 1 1 1 ' 11 1 R

1. Yasama

Yılı

BiLGi I ŞLEM

KüTÜPHANE

MERKEZi FAALİYETLERİ

DOKÜMANTASYON

.ı. Turki~t.:

( ' uııılıuri\cti

r.ırilıiııiıı

VE

l'll

oııcııılı lx·lgckriıı~kıı hırı ol.ııı <.;ı.:ııı.:l

I-.:urul

TERCÜME MÜDÜRLÜGÜ

' Iiır.ııı.ıkl.ırıııııı konıııı.ı .ıltııı.ı

.ılıııııı.ı\1

n · elektronik

FAALİYETLERİ

orr.ııııd.ı nı~ı

khılir ol111.ı'ı .ı111.ıcı ık lı.uırl.ııı.ııı;

I920 1 ılıııd.ııı

gumııııu;ı.: nır.ııı.ıkl.ırıı1

t.ır.ıl · ı,ıd.111 t'l\irikrı:k ckktroı1ik

or·

r.ıııı.ı .ıkr.ırıii11.1\J pnıjC\JilC, Hılgı I ~
kııı

,\lcrkui

Hiriııı .\111irligiıııı;

koorDoku ııı.ıııt.ı\\· oıı I'C Tcrc· uıııc , ' Iiır.ııı.ık lC
B.ı,ııı1ı.:1 i ,\1udurluklı:ri ilc
ILJnınılcıı ort.ık bir ç.ılı)lll.l ik h.t)l.tıı 
dı. !'roje t.ı111.ı111l.ıııdıgıııd.ı ,\lcc·li' i

diı1.1\\ ·omınd.ı, 1-.:utiıplı.ıııc

Bu 1 ,ı,,tıı1.1 1 · ılıı1d.1 , ıııılkn ı.:kılkrım·
3.9:'1:'1 . c'ki ıııilkt1ckıllnıııc 6:'1I , pı:r,o 
ııck <Jl):') 1c .ır.1-ıtırıııxıl.ır.ı -t-o olııı.ık
u;ı.:rc t< ıı,l.ıııı 6.3 7I kutuplı.lltc lıi11ııı.:ti
1 erildi, hu lıilllıctkrdc I 7.(130 ci lt kit.ıp
1ı: :'1. ı 63 ci lt 'urcli 1 .t\ııı kull.ııııldı.
23.SOO .ıdct ıııikrolilın h.ı,kı'ı n· lJX.200
.ıdı.:t liıtokoı1i ,· ı.:kiıııi 1.ıpıldı.

.\khm.ııı\l.ııı giıınııııu;ı.: nı111 rur.ı

ıı.ıkl.ır ııırı.:rııct u;criııdı.:ıı Cri)Jil1ı.: .ı,· ı 

ULAŞTlRMA HiZMETLERİ

l.ıc.ıkrır.

h . rB,\L\1 \\'1-. B

,,11 · L1'ı kull.1ıııcı r.ıkpk 

rı dogrultmuııd.ı go;dı.:ıı gc,ırıkrı.:k

ICI1J bir

.ı .

gonıııuıııı.: k.llll)lllnıll11ll)tllr.

\\'U~ ,,ı1 · Lm1J/J

/1\',lrct

nkııkrın

,,tl ı 

'ı lıı:r gı.:çı.:ıı ni .ırrııı.ıkr.ı olt![', hu \ıl
guııluk orr.ıl.ı111.t 3.000 1i1 .11n\i1·c
lıilllıl't 'uıı.ıhilı:cı.:k du;nı.:

Bu 1,\\,\111.1 1 ılıııd.ı
k.mlıgı ' ıı.ı

h ..\r.ıç

ul.t)tl.

ı 62 ol.m .ır.ı\· ,,1\'t 20 .ır.ıç ,\l.ıli1-c ltı 
dl'lrcdildi .

'ı ı-t2\ ·c iııdirıldi ,

,,1\'J\Jild.ıki .u.ılın.mııı , · ,mı,ır.ı

.11·.ıç kull.1111111ıııd.ı

c . .\r.t)flrl11.t n· 'iorll )ttlrl11.t l-.:ol11i,uın 
l.ırı , Dılı.:k\· c I-.:o111i\\<HHJ , l'lu,l.ır .ır.ı 
'ı l-.:o111i,1 ·oııl.ır 1c Do\tluk Cnıpl.ırı ,
kultur 'ı .m.ır 1ı.: Y.tl ııı 1-.:unılu ı~ııı ,
ı.ılq1kri dognılnı,uııd.ı kl·ııdıkrıııı r.ı 

u\'gul.111.111 r.ı,,ırnıf
bir <ııKl'ki nlııı
.11 ııı donı.:ıniı1dı.: -J.09 . -,)9 litre ol.ın
1 .ıkıt tukcrııni 332.6(13 lıtrcn· du)u nılcrı.:k topl.ıın -- . ı 36 lı tre t.t\,ırnıf
tı.:dhirkri ,,ı1 · ı.:,iı1dı.:

,,ıgl.lltdı.

ııırıcı \\ ' 1 -. 1~ ,,11 · t:ı,ı lı.uırl.ıııı .ı

ç.ılı)ııı.ıl.ırı

1 .ıpıldı.

d . I B,\1.\1 \\'1-.B ,,tl Lı,ıııııı

gı.:lı'ıt irıll11l''ı

-;.ıli)ll\.ll.trı \' CI'\' C\C\iııdı.:; ' Itıt.\11,\k
();ı.:tkri ,

Tlt\1.\1

B.1)k.mlıgın.1 gl· kı1

ı'ıkrin guııluk ol.1ı·.ık li,tckı1digi " Cı.: 
kıı K.ıgıtl.ıı· "

c . .\ITıc.ı , 1nkk 1'·11\.1 h.ıkıııı - oıı.ırıın
lı.ın.:.ıııı.ıl.ırı d.ı ı :'10.063.X 7-.:;x:; lir.ı 
d.ııı I27.901 .302 .367 lir.\1',\ dl!)llrl llcrck 22 . I62.:'1 7:'1 .2 ı S lir.ı r.ı, ,ırnıf
edildi.

1ı: TB ,\ L\ 1 K.ır .ırl.ırı

kull.mıul.ırııı cri)iıııiııc .ıçıldı .
'Jıa l

r
L

ı t

ı ,,ı' ır ı-

K ''l

"1/

\\RI\1/

\ 1 1111 ll'.!ılfl

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

S AG LIK Hi ZMETLE Rİ
Birinci Y.ı-,,ıııı.ı Yılı ı~·cri-,iııdc nı iilen ekili 1·c b.ıkııı.ıkl.ı nıkııııılıı oldııkl.ırı ki)ikTL' J:1.121, f'LT\OilCi 1C h.ıkııı.ıkLı
nıkııııılıı oldııkl.ırııı.ı 3X.960, cıııck li
pcr,oııck 2.1-X olııı.ık ıı1cı-e ropl.ıııı
63.X02 ııolikliııik hi11ııcri 1erildi.
Lıbor.ınıl·.ırl.ırd.ı, ıııilknckili
ııı.ıkl.ı

1c b.ık
ki) ilere

1 ııkiııııllı oldııkl.ırı
/.X26, J1LT\Oill'l 1 l' b.ıkııı.ıkJ.ı nıkııııılıı
oldııkl.ırııı.ı 2/.00X, cıııcklı pcr-,oııck
ı'>C l.X.-,9 olııı.ık li/LTL' ropi.ıııı 36.6-3
rcrkik 1 .qııldı.
Eu.ı dol.ıbıııd.ııı

i-,c 2.06:i'i ıııilktiL'
kilkri 1c h.ıkııı.ıkLı 1 ııkııııılıı oldııkl.ırı
ki~ilcrc, 20.2-l-2\ı pcr,<ıııcl ll' h.ık
ııı.ıkl.ı 1 ııkııııılıı oldukl.ırııı.ı, l.X39'u
d.ı cıııckli l'cr'oııck olııı.ık U/ere ropLıııı 22.30/ rc~,·crc k.ıı)ılıgı iLı~,· 1crildi.
Bu

.\1 ııı

doııcıııdc

TB.\1.\ 1\·c

gıri1

1 .ll'·ııı

.ıı·.ı~· -,,ı\·ı-,ı ı'>l' 2-x.;ı-ı. olııp, gıııılıık

giri) 1 .ıp.ııı

.ır.ı~- ,,ı,·ı,ı d.ı ı

ol.ır.ık

.:i31

tc,ııir cdildı.

SiviL SAVUNMA

U ZMANLIG I
,,ıl uııııı.ı lıuıııcrlcriııiıı

Si1 il

tirilıııc-,i .ıııı.ıcı\'1.1
Ini kuruldu 1c
( )l.1~.ııımnı

Si1 il

1niııc ırc
Ekil,_

'i.ınıı;ııı.1

cgiriıııleri -,,ıgL1ııdı.

dııruıııl.ırd.ı 1·.ır.ırl.ıııııı.ık

U/l'ı~c. B.ı)h.ık.ııılık, l <;i)l~ri B.ık.ııılıgı

1c .\ıık.ır.ı \'.ıliligi ilc
tc'>i'> edildi.

lı.ıhcrk-,ıııc .ı••ı

L

•

"'

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜGÜ

lıi11ııcrkr kcııdi ,,ıglık hiriıııiıııi;

1crilıııL''L' idı, I' B.\ L\ 1.
1.:123.639.-0-l-.200 lir.ı'>ı polikliııik
lıillııcrkriııc, 1.-l--l--l-.29-l-.-l-:12.:1-9 lir.ı
'ı Lıhor.ıt 111 .ır rcrkiklcriııc,
:iO:i.706.2-l-R.2-:; lirN d.ıco.ıııc lı.ır
c.ıııı.ıLırııı.ı olııı.ık li/LTL'
2.0XO.-l-60.663.323 lir.ı ııdcıııck /Ot.ır.ıi'ıııd.ııı

nıııd.ı k.ıl.ıc.ıkrı.

KORUMA M Ü D Ü RLÜ GÜ
TB.\1.\ 1 K.ııııpmııııc 22. J)oııcıııiıı 1.
Y.ı-,,ıııı.ı Yılıııd.ı ropl.ıııı KX6.6 -2 1i1 .ı
rcr~·i giri~ 1·.ıprı. Ciıııluk giri1lcr mr.ıl.ı
ııı.ı X.OOO doLn·ımLı gcr~,·ckk)irkcıı,
1.ıııı.ııı 1.ıııı.ııı bu r.ık.ııııııı I O biııiıı

TB.\ L\ 1 K.ııııı,mıı

içiııdckı p.ırk

h.1hı;ckriıı oL1g.1ıı b.1kııııl.ırıııııı

1c
, ..1ııı

-,ır.1, u1crıııc .1r.ı,· p.ırk cdikıı h.uı k.ıl

dırııııl.1r

<)çek

orop.1rk.1

diııılı)nıruldu.

urcriııı rr-,i-,Jniııdc ll'ti)tirilcıı

h.1lıı;c 1c ,,ık-,ı ~,·i~,·ck '>.Hı)ı;ıd.ııı
2.2K 1.000.000 TL gelir elde edildi.

BASlMEVi MÜDÜRLÜGÜ
Birinci

Y.ı-,,ıııı.ı Yılıııd.ı B.1-,ııııc1 ı

luguıııuJcc

.\ ludur-

-l-K toıı k.ıgır, ı-l- roıı k.ırroıı,

2-l-0 kilo ıııurckkcp, 2:i0 lırrr kıım .1'>,11
ııı.ıddc 1c :10 rıılo b.1'>kı filıııi nık~rildi.

lı1criııc ~,·ıkrıgı d.ı gonıldu.

p l

ı

1. Yasama

Yılı

Yine ,\ !illi Egcnıcıılik I l.ılr.ı 'ı k.ıl"·ı 
2<) \:i,,ıı1 - I ,\Lı1 · ı, r.ırilıkrindc
K.ıl ·, cri 1·c K.ılır.ıııı.ıııııı.ır.ı-ı 'r.ı, K i·ılrür
S.ın.ır IT Y.ı1 · ın Kurulu B.ı)l;«ıııı I'L' i.t\'CIcri ilc ıııilkrl · ckilkriıııi/.iıı k.ırılıııııl'i.ı
dııJcııkncn "Milli Egemenlik Sempozyumu"nda ~T)itli iini\'cr,itl'icri ıııizdcn biliııı .ıd.mıl.ırının 'undugu
bildiriler r.ırtı)ıldı.

KÜLTÜR SANAT VE

ııııııd.ı

Y AYIN KURULU
BAŞKANLIG I
htikl.ıl

,\Lır1ı'ııııı

k.ıbul cdili1ıııiıı

TB.\L\1

S2.

r.ır.ıliııd.ııı

nldiiniiıııü ımin.ı 

'cbcri\'lc 12 ,\l.ırr 200:1 r.ırilıiııdc
TB,\L\1\k "Mehmet Akif Ersoy" konulu p.ıı1cl ilc Şeref 1 lolü'ııdc Kiilriır
ltık.ııılıgı ' ııııı i)birligi ilc bir 'ergi 1·c
komer dü1cnlcııdi. i\\'nı güıı I. Bıı1 · iik
,\li ller ,\lccli'i BiııN;ıd.ı " ı-rikl.ıl ,\İ.ır 

.\ııı.ı"·'ı Tııııiıııi,

ı1.ıt<;ıl.ırıııc.ı c.ıııl.ıı;dırıldı. r\ITı.c.ı i,rik)iiri, piriıı•; ~'l'l\l'IC 1 ·.ıpıl.ır.ık

S.mıı ,\lillcrn·killeriııiıı od.ıl.ırııı.ı .ı"l

ııı,;k ıı1erc kcndilcriııc .ımı.ıg.ın edildi.

1·e Kurul B.ı)k.ıııı
TRT r.ır.ıi'ınd.ın
her 1 · ıl diızenkııcn l ' lu,J.ır.ır.ı\t 23 \:i\,111 <.,:ocuk Şenligi ' nc k.ıtıl.ııı konuk iıl 
kc çonıkl.ırı ilc c1· ,,ılıihi çocukl.ırı 2!
\:i,.ııı\l.ı TB .\ l.\1\lc k.ıhulcrti.

TB.\L\1

B.ı)k.ı111 · cl.:. ili

S.ı1 · ıı1 \:c1 ·; ,ıt l'.ıkdil ,

TB.\l.\l'ı1iı1

t)hirligi ilc Tiırkin· Ek(l1·c ·ı;ıplıııı1,,ıl ·ı:ırilı \'.ıkli'ı1cı
düzcnlcncn "Savaş ve Tarihsel-Kültürel Miras" konulu p.ıncl 3 \:i,,ın
2003\lc TB ,\ L\1\k 1 ·.ıpıldı.
ııoıııik

2-l-

Türki1·e Bünik .\ lillcr ,\kcli,i ' niıı .ıçılı
)111111 S:\. \'tldiiııiiıııii nnlcım · lc düJcn lcncn ,\1 illi Egemenlik 1 l.ılr .ı" çm;elnındc TB ,\ L\1, :\nırk.ılıir, I. Bunık
,\ !iller ,\ln:li,i'ndc rc,ıııi riircnlcr dü i'cnlcndi. TB,\L\1 (;enel Kunılu'nd.ı
ii1el gündcıııli ropl.ııırı gcrçcklc)ririldi.
, \\Tıc.ı De~ · Jcr l'nırokolü I'C l '.ıh.ıııcı
ıııi,1 ·on )Cilcrinc rc,ıııi k,ı!ıul 1·erildi.

'I<:ııınıu1. C.ızcrccilcr (;iııııı kutl.ı

ııı .ıl.ırı

Çl'l\l'l·e,indc dii;eıılcncn "Parlamento ve Basın" konulu hir l'·mcl dc l'.ırl.ııııcnto - B.ı,ın ili)kilcri irdclcndi.

PARLAMENTER
HiZMETLERİ

MÜDÜRLÜGÜ

,\!illi Egcıııcı1lik H.ıtr.ı'ı çerçe~nindc
.ı\Tıc.ı, 20 \:i,.ın\J.ı TB,\L\1\lc "Çocuk Parlamentosu Özel Oturumu",
21 \:i,,ın 'd.ı Kültür B.ık.ııılıgı r\nk.ır.ı
De~· lcr KJ.ı,ik Tlirk ,\ hi;-igi C)J.c l Kon m·i; 22 \:i,,ııı\Lı "Evler Gazi Mustafa Kemal Atatüı·k'ü Aıılatıvor" ko nulu ır.,iııı 'crgi'i diizcnlcndi.

1.

Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı ,\lillctYckillcriıııil. i

IİI ·.ırcrc

gelen günde orr.ıl.ıııı.ı S bin
biiro n: d.ını)ııı.ı lıi71lıcti \·e-

ki)ın· iiı1

rildi.
,\lilkn·ckili 'ckrcrcrlcrinc TB.\L\l'nin
ç.ılı)ııı.ı diucı1i, TB ,\ L\1 İd .ıri Tc)kil.ırı

""
'

L
ı

1

\1)'

ı h

1\.. \

Si1 ·,ı,

bu il lerde düJcnlcncn erkinlikkrc TB,\L\l
r.ır.ıfınd.ın k.ırılıııı 1·c k.ırkı ,,ıgl.ındı,
"Evlcr Gazi Mustafa Kemal Atatürk'li Anlatıyor" konulu rc,inı 'crgi'i Erzunıııı IT Sil -.h't.ı nnclcndi.

)t'nııı k.ıhulcdildigi orunını ri1·.ırro ,,ı

l.ıl ,'vl.ır)ı

Erzurum 1·c

Kongrclcriı1in l · ıldiiııiiııılcrindc,

..... \ 11

11

\l 1 1

1 1 1 '\.

ı 1H

Ge nel Sekreterli k Faal iyet leri

l'.ıı-l.ııııcıırml.ı 'ickrcrcrlik 'c 1 I.ılkl.ı
İli)kilcr koııul.ırınd.ı hilgilcndirıııc

'c

SOSYAL HiZMETLER
MÜDÜRLÜGÜ

rı,pl.ııırıl.ırı dlı;cnlcndi.

SmY.ıl Hi11ııcrlcr .\!l ıdurlugııncc, nıil

B.ınko ıııL·ıııurl.ırı

\T .i

,\l.ırr

lı)ın.hı

i<;in .i 1 Lkinı 2002
2003 r.ırilılcrindc cgırinı \·.ı

lcrn·killcrı,
nıck

1lJX l'l'r'>oııcl " ba ş bııgıç düzey bilgi-

sayar

pcr-.oncl ,·c 1i1 .ırcr~· ılcr d.ı
:i.000 ki)IIC IClıi11ııcıı 1crildi.

lıil gıındc orr.ıl.ıııı.ı

1 .ıpıldı.

Bu lıinııcrlcr ı\· in 32./t)t) kg -.ıgır crı,
-t/.062 kg k01 un eri . .i2.X30 kg t.ınık

eğitimi" progr.ınıın.ı k.ırıldı.

eri rııkcrildi.

IŞLETME VE

lıillııcrlcr "r.ı-.ınd.ı

Bu

YAPlM

'
lJ. --:; kg -..ıl.ı 

r.ılık, -.lJlJ6 kg l'·ıtlıc.ın, .i:i . -1-3(~ k"

doııı.ırc-., 3:i.~30

MÜDÜRLÜGÜ

kg

p.ıt.ırL·, rukcr~di.

·ı:ı-..ırrıır .ıııı.ıcıd.ı ıııilknTkili od.ıl.ırınd.ı

lC

ııı.ık.ııııl.ırd.ı kull.ınıl.ın ıııohiil · .ıl.ırın

ıııı.ıl.ıtı ,\I udurluk .ıtı,hclcriııdc

MİLLİ SARAYLAR

1 .ıpıldı.

DAiRE BAŞKANLIGI
FAALiYETLERİ

BASlN VE HALKLA
'i.ır.ı1·,

ILiŞKiLER MÜDÜRLÜGÜ
(;cııcl

Kurul'un

-

"Aylık

Bülteni"

Bülten"

gunlcrdc
Bugün" IL'

1c

F.ıbrik.ıl.ırd.ı gc~· cıı

rc,pir

ç.ılı)nı.ı 

~· o;unıc k.ı1 U)tıırıılııı.ı-.ıııd.ı, Bilını

lu'nun

lı.11ırl.ıııdı.

.ıdlı dcrgınin b.ı-.ıııı

K.ı-.ır

l.ırı -.oıHıcu orr.ı1 .ı çık.ın problcnılcriıı

ç.ılı)tıgı

1.-tOO t.ıkıııı "Basıııd.ı
" Dı ş Basın

Ko) k,

1ıll.ırd.ı b.ı~l.ırıl.ııı durunı

Kuru-

biliııı-.cl .ıgırlıgı .ılrınd.ı ııı.ı-.rcr

f'l.ın \· cı-.;c\T'>indc ~· .ılı)nı.ıl.ır l · iırıınılıııck -

lC

tcdir.

.

ıııillcn ·ckillcriııııl. ııııılkı ıd.ırc .ııııirlik 

'1.ır.ı1~

\e l-.ıbrik.ıl.ırın111d.ıki
1e rc-.ror.ıwoıı i)lcri kendi
}'l'r'>Oile i i nı i1 t.l r.\ t'ı ııd.ın 1 ·.ıpıl 111.ı kt.ıd 1r.
Bu i)krlc ilgili ol.ır.ık gerekli ııı.ıl;eıııc
.ılııııl.ırı TB.\L\1 \'.ıkti t.ır.ıtind.ııı k.ır~ıl.ı
n.ır.ık hur~·n c Hı k gnirilıııcnıe1 · c \· .ılı)ıl 

kuruı'lı.ınckrinc

lcri. unilcr-.irclcr IT

,\kcli-. K.ınıpu-.unu goıııck i'tl'\Tn \l'
-.on .ılrı .ınl.ı 2:i hiııL· ul.ı).ln ilk Ye orr.H 'grcı ıııı ı 'grcncilcri ııc ,\ kcl ı-. 'iıııi;
r.ıııırıldı IL' gudırildı.

1

l

1 \ll' r

ı,

k''

Ko) k,

K.ı-.ır

hunın on.ırıııı

d.ıgırııııı -.urdurııldu.

dı.

'

\\\{ı

ı

\1ı

ı ı

ı ı'

ı ı ır

1.

Yasaıra Y•lı

c. TB.\L\1

22. Dönem l. Yasama
Yılında U ygulamaya
Konulan Yenilikler
.ı.

B.ı)k.ıııı 'i.1nıı Bukııt ,\rııı(ı

k.ır)ıl.1ııı.ı

1c

ugurl.ıııı.ı progr.ııııl.ıı1

\ ' L'llİ c'>.1'>1.1r.ı b.ıgl.ıııdı.

Bin·kcc gcrck-

'>İI, -,cıııholik torcııkr k.ıldırıldı.

TB.\1.\1 B.ı)k.ııılık Di1 .1ııı. 3 <kık
2003 t.ırilıiııdc Y.ııırıgı ıoııl.ııırıd.ı,
,\lılknckili Lojnı.ıı1 1c Sow.ıl tc'>İ'>k 
riııiıı h.ı1k.ı hir k.ınıu kunılu)uıı.ı dc1
rcdilıııcıııc-,i 1·c ();cl ki)İ 1 c kurulu)l.1 r.ı cıı lll ·g uıı '>urnk '>.ırı~ı )·lrt ı1 · l.ı ,\ l.ı 
lil·c B.1k.ıı1lıgı ,\ !illi hııl.ık <_;cııcl ,\ lu-

\i1 ·.ı,i

p.1rri

gnııı ropl.1ıırıl.ırıııd.ı gcııcl

b.ı'ık.ıııl.ırııı

TB,\1.\1

1 .ıprıkl.ırı

T\"dcıı c.1ıılı

koııu'ıııı.1l.ırııı

ol.1r.1k

\",1\ · ıııl.ııı 

ın.1'> ı ıı.ı b.ı'ıl.1ııdı. 1\ \Tıc.ı ıııi l kn · ckillc 

riııiıı t.1ıııuıııııı.1 k.ırkıd.ı buluııııı.ık

u;crL· " Vckild cn 1\lillctc" ıırogr.ııııı
1.mıı.ı konuldu. ,\l illcnckillcriııiıı b.ı 

durlugu'ııc dciTcdilıııc-,ıııi k.1r.ırl.ı)rır 

k.ııılıkl.ırııı ı;.ılı'ıııı.ıl.ırı lı.ıkkıııd.ı d.ılı.ı

dı.

ı;ok

.1hoı1c ol.ıc.ıkl.ırııı .ı1·ııı 'ıcbckc ı~cri 

L·ııgclli '.ır.1ııd.1'ıl.1r r.ır.1rıııd.1ıı ı;kıı 

, ·,ı 

ıııc'i iııık.ıı1ı

l'·ıc.ıkl.ırı g<ini'ıııll'kriıı unct,İ; cılnı.1 'ı '>.1gl.ıııdı.

g. TB,\ 1.\1

c ..\lilknd:.ilkriıııı;iıı dı) b.1'>ıııd.ı nT
.ıl.1ıı IL' ulkcnıı;İ ilgikııdircıı koııul.ır 
d.ı bılgı \.11ıibi olııı.ıl.ırııı.ı k.ırkıd.ı bu luııııı.1k .ıııı.ıc-ı1·l.1 ilk ku dı) b.ı,ııı

'>.1gl.1ııdı.

'>.1loııl.1rı

t.1lcptc buluıı.ııı lu ik ,j, il topluııı orgtit-

lcriııiıı kull.ıııııııııı.1 .ı,·ıldı.
lı.

Ilk ko , \ıı.l\.1'>.1 koııu-,uııd.ı ulml.ır.1r.1 bir '>cıııııcı;nıııı dli~:cııkııdi. Y.1ıııl.1ıı
koııu)nı.ıl.1r 1·c 'tıııul.ııı tcbligkr Tiirk-

'ı

ı;c \'C lııgili;cc h.Nırıl.ır.ık kir.1pl.1)tırıldı.

B.ı)k.ıııı '>.mıı Bukıır ,\rıııç.

ç.ılı'ını.ı ımıgr.ıııııııı n·ıııdcıı belirledi.
TB ,\1.\1 ç.ılı)ııı.ıl.ırııı.ı d.1lı.1 ctkiıı , '>Ll·
r.ırli 1·c 1erinıli bir bıı;iımk nınıtul 
ıııc-,iııi ,,ıgl.ıııı.ık u;crc IİI ·.ırcr\· i tr.ıli 
giııc 1cııi L''>.1'>1.1r getirildi.

d.1

ımı kunılu)l.ırı

btiltcııi lı.llırl.ııını.ı\ ·.ı b.ı'ıl.ıııdı.

d. TB .\1.\1

,,ılıibi olııı.ıl.ırıııı '>.ıgl.ıııı.ık

" Milletve killeri Sonı y oı·
Bakan Ya ıııtlı yo ı·" ıırogr.ııııı ilk kc;
bu 1 .ı,.ıııı.ı nlıııd.ı 1·.n ııı.1 b.1'ıl .ıdı. ,\,·rıc.1, TB.\1.\1 T\' 1 · .ınııl.1rıııııı ı)İtıııc

h .. \YCI·.LL ik 1.ıpıl.ıı1 kunıım.ıl .ıııl.1'ı·
nı.ı ık tckl(m lı.ırc.1ııı.1l.ırıııd.1 t.ı-,.ırrur
mlu .ı,·ıldı. . \ııl.ı)ııı.ı\ l.ı , .\\'( ' ELJ :c
-,imk 1L' TB,\L\1 tekli ıııl.1rıııd.ııı

bilgi

.1ın.1cll-l.ı d.ı

ı.

TB .\1.\1 buıı\c,ıııLk
ci ıııci'>İııılik İ)<;ikr

geçiDc1 ler

lı.ıkl.ırıııd.ı İI ' İk'ıtirıııc \ ' .11ııldı.

t+•

ı

k\,ıı,ı;

6~7 ,,mlı

.\l cııııırl.1rı K.ıııuııu k.1l"·ııııııı.1 .ılııı.ı 

r.1k ii;liik

+·'

Jı,J\Iı,ııı.;

g<ırn 1 ·.ııı.1ıı

\\Hı..,ı;

.\1ıırııı,ıı ıH

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi
22. DÖNEM 2. YASAMA YILI
YASAMA, DENETiM ve YÖNETiM FAALiYETLERi
1 Ekim 2003 / 17 Temmuz 2004
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2. Yasama

Yılı

TBMM BAŞKANLIK

DiVAN! FAALİYETLERİ
,\\illet .\b:Ji,i B.ı)k.ı11ı1k
2. Y.ı'>.ıııı.ı Yıl111d.ı
2<) k.ır.ır .ııdı. Bu k.ır.ırl.ırı11 :i'i <;c~itli t.ı 
rilılcrdc 1 · .ıp1l.ııı topl.ı11t1l.ırd.ı .ıı111d1, geri
k.ıl.ı11l.ır i'c g<irii)I11L'kr \' olul'i.ı 1·c ol·hirligi ilc olu]tUnlldu.

Tiirki1T
Di1 · .ı111 ,

ıHII ' lık

22.

Dii1ıcııı

ı~ u k.ır.ırl.ırı11

ıııik iiıııi .1rlcri11i t.1111.1111L11 · .ııı .ır.ı\· l.ırı11
.\\.1IİI 'L' B.ık.111l1g1'11.ı
1.1ııdı.

Scn·i,

dcııil'ic

O Eki nı
2003 r.ırilıli tol'l.ııırıd.ı .ıı111dı. Bu topl.ıııtıLLı, ıııillcn ·ck. illcrl ilc nınkezdeki
ıKr'><>l1cliıı 111.1.1), ikr.ııııi1 ·c 1c her tiirlii
iı;lilk lı.ıkl.ır111.1 ili1ki11 iidcıııclcri1ı :i 1 · ıl
'>tlrl'l'lc Tiirki1·c ı) B.ııık:ı'l Cc11cı ,\lilm

B.1)k.111l1k Dil'.ll11,11111 hu ropl.111tı'>ıı1d.1
.11111.111 h1r h.1)k.ı k.1r.1rl.ı d.1, TB,\L\1 pcr'><ıııcl '>cn·i, lıizıııcri k.1ld1rıld1 1·c ckol1<>-

ıiııcıııli-,i, ı

iııık.ııı '>.ıg -

dciTinc

lıi1.11ıcti1ıi11 k.ıld1rılııı.ı'>l ııc 

TB.\!.\! Cc11cl Sck1'l'tcrligi

' k)kil.ırı1ı1ıı giiııliik .,· .ılı)ııı.ı ,,ı.ırıni

0<) 30 - ı2 ..i0 !
dc11 hclirlcııdi.

ı.:; 30 - ı

:·UO

ol.ır.ık

ı d.ıri

de
1c11i -

TB ,\L\1 B.ı]k.ıııı1k Di1 · .1ıı1 ' 1ıı1ı -1- ,\l.ırt
200-1- r.ırilıli k.ır.ı1wl.ı i'>c, TB ,\Iı\1 ku -

durlıigii .ır.ıcıl1g11 · l.ı \ ' .1p1ıııı.ıs1 k .ır]1l1g111 -

rtll11'>.ıl kiıııligi11iıı oiU)rtlnlılıı.ı'>l '>.ıgl.ııı 

d.ı,

dı.

TH ,\L\1 K.ırtlı Cc~1) Si-,rcıııi 1-c ı-Jd. 
rrol1ik Ct11d.ı11 L\ · gul.ıııı.ı'>1 gidcrlcri1ıi11
de, .ıd1 geçen h.ııık.ı t;ır.ıi'1ııd.uı k.ır)ll.ııı 111.1'>1 iıııbıı1 -,.ıgl.ıııdı. Buııuıı 1 · .ııı1 '>1r.ı,
11ıillcn · d.illcri ik Tl\.\1.\l i·" r 1·ii1ıctiıııi 
ııiıı iJıtil ' ,ll'1 ol.ııı di; ii'>tll hilgi'>.1L1rl.ırıl1
d.1, Tiirk.i1-c ı) B.1ıık.1'>1 t.1r.ıi'1~ıd.ı;1 '>.Hill
.ıl1ııııı.1'>1 lıı1kıııc h.ıgl.1ııdı. Bu '>.llnlc,
TB.\1.\l hlıtçc-,iııdm lıi<;hir lı.ın: .1ııı.1 ,-.1 f'llııı.ıd.111 TB,\L\1 K.ırtl1 Ccçi1 Si,tcıııi
kuruldu, ıııillcti ' Ckiılcri ilc pcr-,oııcl içiıı
clck. rroııik ciilll.1ııl.1r lı.111rl.1ııd1. nı iilen ckil leri ilc TB,\L\ 1 U'>t l ' iJI1Cticilcriııilı ilıri 
\',1(1 ol.ııı 600 di; ii'>ttl hilgi'>.ll'.1rl.1r tc ıııiıı edilerek, ;iııııııcrli ol.1r.1k lı.1k '>.1lıip 
lcril1c d.1g1rıldı.

ı ('ı \ll '\ı ı"

,, \\

1l

ı 1

TB,\L\ 1 B.ı]k.ıııl1k Di1 · .ııı1 ' ıı1ıı ı O H.ı;ı 
r.ııı 200-1- r.ırilıiııdc 1 · .ıp1l.ııı ropl.ıııtı'>lmi.ı
i'c "r.ırilıi" ol.ır.ık 11itck11chilccck k.ır.ır
l.ır .ıl111dı. Bu ropl.ıııt1d.ı, TB ,\L\1 pcr'>oııcli .ıçi'111d.ııı "k.ııı.11 · .ııı \ ' ,ır.ı" ol.ııı k.ıd 

rmu;.luk

'>Ortlııu <;iızi1ıııc k.ı1

U]turuldu .
crrikkri k.ıdro dcrlTL''>iııc h.ıg,l1 iidcmc iııı 
k.ı ıı l.ı rı lllb n 1· .ı r.ı rl.ııı.ıııu 1 · .ı n per'>< ll ll' ı iıı
h.ık ettikleri k.ıdnıl.ır.ı \ ' İik'>clrilmclcri
'>.ıgl.ıııdı. : \n1c.ı, 2-1- pc1vıııcliıı tiilcıı .,- .ı 
ll)tlkl.ırı \'lT I'L' Ull\',ll!l.lrıll.1 lll 'guıı \TrJcrc .ır.ııım.ıl.ır1 iııık.ıııı getirildi.
K.ıdro r.ıh'>l'i 1 · .ıp1l.ıııı.ıd1g1 l<,· iıı lı.ık

..... \lt ı '1/

\\ ı

l l 11'\llll<.

TBMM

Başkanlık

Faaliyetleri

TBMM BAŞKANI FAALİYETLERİ
İleti ş im Ofisi

.\l ılknekılı

2~0

hkı .\l ilknckilı

-1-1

Ü re t i lcıı H i zın ctlcı·

<..,j,·il ']( ıplııın Kıınılu1l.ırı

3I

Ya z ılı ı\Lıtcn·a llcı·

ı

(1')

1 l.l/ırl.ı11.ı11

Bılgı

121

:'\oru

20

l )l·gnk11dırıııe R.ıp(ını
B.ı'll1

I 22

1)ıınını'ıı

Y.11ıl.ııı Koıııı1ııı.ı

J-=>

,\ krııi

1 Lvırl.ı11.111 Kiı.ııı

2

K.ıhul

( ;ekıı I ),ıl e tın·

c. ıkrıgı

Il\.i

B.ı'>ıl1 ·ı:ılchı

hlik11

'>.ıl l'ı

Yıırrı\ı c;l'lı

H

: 2~0J-

'>.n ı'>ı

-=>

Dı ş Tc ın .ı s l.ır
Zı1 .ırcr I·dikıı

H.ılkl.ı İli ~ kilc r

l'lkc

.'-ı.n·l'ı

.lı•Jutulı·a .. \/a(,ınstan .. \la/to.

l·mll.<il. !tl.'.

D ıı;e11k11eıı H,ı,ııı ·ı<ıpl.ıııtı'l

C·.ı11lı

B.ı'll1 ·ı:ık·hı ıYnlı Y.ıh.ı11cıı

II

f L11ırl.ııı.ı11 Kır.ıııı;ık

CL·kıı

B.ı,ııı ' l oııl.ıl1rı'i

Yemekli

kl'l'l

liuwtı.

I )n kı

.1111111111'11,

1/ol!tllıdat

B.ı~k.ı11ı .'-ı.n·ı,ı

811{1111riStt7JI, f<OIIIt7Jll'17,

( :uro.f/1711, .\ır/ns/1111

Y.ı\'111

IO
\urrrt", l -,.du!J.

'J

.\fm•a/;rt1, /}zf\t.f/171l,

l\·arnhnJj .. l::.(rborran.

!\/\"! ( ·. .\ lı~tTtllı.-tılll
(;ckıı ,\ kclı' B.ı)k.ıııı '>.ıll\1

T.ılcplcri

Telefon

/aol:ı•ttl/1, /'af.-ı,ttJ/1 .

'kkt(ıl1 Tıkhı

:301\2

: I-1-Wı

( ;ckıı
R.ındcnı l~ılcplcı-i

l

H... ıııde1

ıı

1 1300

B.ı~h.ık.ııı

'lnnnuı. hTı"(.

:3030

H...ı11dn ıı ·!:ıle hi

ki~ıl

ı

\

t ,,

'

IO

. lll/\ıllıl/s1'ollll llm1:alll
!iılllltJIItl l'md1. { hm1111. l.lll:smıl11n:ır. fln'illl1'11. /ta/va. 1/ol!tında .. lı·mpn l'tırltllllmto lla,>1.-nlll !'at (·o,-. liol/111111'11

/
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'>.n ı'ı

\unrc
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2. Yasama

Yılı

YASAMA FAALİYETLERİ

Kanun

T ürki ve Bli vlik Mill et Mecl isin e
2. Yas.aıııa Y ılınd a Ye ni Ge len i ş ler:

11. Dıine111 2. \'.1'>.1111.1 Yılı ıçeri,iııde
,\ kcl i' giindcıııindc buluı1.1n k.1nuıı t.1,.1 -

Tiiı·kiYe

•rı'n.1

Bunik .\ !iller .\lccli'i

22.

rıl.1rından;

B.1)k.ııılı ·

Diineııı 2. Y.1,.1nı.1 Yılınd.1; 1I

•

f.kiııı 2003 · I 7 · ıcııııııu; 200-t )
• I <)3 .1dcr k.1nun

• I O .ı der

r.ı,,1rı,ı,

• 1 .1dedi ,
I'CriJdi.

bir d.ı ·
geri giinderilcn

.1dedi , (;enel Kurul
dedildi .

• I 31 .1dct k.1nun teklifi ,

• I 6<) .1dcr k.1nun

• I X .ıdcr

tl'lke·

Üi'crc geri

Kanun

bir d.1 ·

giiı1dcrilcn

pindeıııiı1de ,

Te klitl e ı-i:

litlerıı1den;

•

• I:; 7 .1der teklif ~
dokunulııı.1zlıgı

red -

12. \)iiııcııı 2. \'.1'>.1111.1 Yılı içeri'inde
,\ ln :Ji, giındeıııinde hıılun.1n k.1ıııın tek-

rez kere ,

• X+ .1der \',1'>.1111.1

geri

• I 00 .1dedi i'e koııııwıınl.1rd.1 hulunu \'Or. ! EK 1)

t.1,,ırı,ı,

Cuıııhurh.ı)k.1nlıgı'nc.1

lı.1 giirii)tilıııck

r.1r.1i'ımL1n

• I X .1dedi, (;enel Kurul

dokunulın.1zlıgı

Yılınd a n d ev ı·e d e n i ş l er:

1. Yasam a

2+ 1 .1dedi, 23X

lıiiklııııerin t.1ldıi ti;.eriııc

• 1

tC/kere,
• X7 .1dcr ,.,1,,1111.1
re,i , iıırik.1l crri.

B.wl.1rı birlc'ıririlerek,

k.1nun oldu.

C:uııılıurh.17k.mlıgı 'nc.ı

lı.ı giirli)Lilıııek ıi1ne

Tasa rıl ar:

tGkc ·

B.1zıl.1rı hirle)tirilerek, 30 .1dnli , 17
k.1nun oldu.

• I<) .1dedi, (;enel Kurul gündeminde.

I'C'>l ,

• 2:i0

.ıdet

k.1nun

lılıkıııunde

• 23<) .1dedi i'>e

k.1r.1rn.1 ·

koıııi" ·onl.1rd.1

hulunu-

\ "()1".

ıııe.

D o kunulm az lık Tez ke re l e ı· i:

2. Yasa m a Yıl ı nd a Ge ne l Kunıl
G ündeminde Bulun an İ ş i e r i n

\'.1,.1111.1 dokuı1ulnı.1zlıgı ıle ılgili ııl.1r.ık
,\ lccli' gtinden1inde huluıı.1n ropl.1ııı
17 1 .1dcr ,.,1,,1111.1 dokuııulııı.ızlıgı tczkc-

To pl a mı :

• 361 .1der
• 2X .1dcr

k.1nuı1 t.1'>.1rı,ı,

Cu111lıudı.1.,k.1ı1lıı.!,ı'nc.1 hiı·
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d.1 -
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rczkne,
• 2XX .1lkt k.1nun teklifi ,
• I 7 I .1dc·r \'.1'>.1111.1

• I 3 I .1dedi ,
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k.ırnı.1 koıııi,, ·on r.ıporu
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,\ lccli-,

2.

K.ır.ını .ım e leı·:

T BMM

Y.ı'>.ıııı.ı Yılı i\· cri-,iııde
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DENETİM FAALİYETLERİ
Sözlü Soru Önergeleri
.ıı

D iineııı

22.

2.

Y.ı,.1ııı.1 Yılınd.ı;

• 333 .1dct ,o,Ju ,oru

iıncrgc,i,

1. Y.1,.1nı.ı Yılınd.ın iıırik.ıl crri.

• -t70 .1dcr ,ıı,Ju ,urıı iıııcrge'i 1·crildi.
h ı Sıi;lu

'oru iiııcrgelcrinden;

• ] (ı2 .ıdl'lii Ce1 · .1pJ.ındırıJdı.

• :10 .1dcdi. oncrge

i,·nı~tıgc \1\·gun olııı.1dıgınd.1n, H.1)k.ınlık-;.ı oncrge \,ılıiııicrinc

• 6 .1dedi,
ı.1de

,,1lıiplcrince geri .ılındı.

edildi.

• 1 .1lkdi. gün d eme girmeden geri .1lındı.

•

-ı.:; .ıdedi,

u\· birlc)iııı i\·indc l'l'l·.ıpl.1ndırılııı.1dıgınd.1n \ ',1/ılı 'oru1·.1

• :13-+ .1dedi

,-C\ ri idi.

<.. ;unLkıııde,

Yazılı Soru Önergeleri
.ı)

11.

]) ı)nenı

h1

Y.ı11lı

Y.1,.1ııı.1 Yılınd.ı

2027

.ıdcr Y.llılı

'oru iiıKrgc'i 1nilıııi1rir.

'o ru ı inergeleri nden;

• 1390 .1dcdi
• 12

2.

ccY.ıpl.1ndırıldı.

.ıLkdi,

• 2-+ .1dedi,

oncrge ,,ılıiııicrince geri .1lındı.
ı ,-rii11ıge

\1\·gun olııı.1dıgınd.ııı, H.1)k.1nlık,·.1 iinLTge ,,ılıiplcrine i.ıde edil-

di.

• 272

.ılkdi, ,iire'ı i,·inde n·,·,1pl.1ndırılııı.ıdıgınd.ın <.. ;elen K.1gırl.1rd.ı , .,1\'lllll.ıııdı.

• 319 .1dedi

i1Jcıııde bulıınu1

or.

Genel Görü ş me Önergeleri
.ı 1

22.

D iineııı

2.

Y.ı,.ıııı.ı Y ılınd.1;

1 .1der genel goni)ıııe oncrge,i. 1. Y.ı\.1ll1.1 Yılınd.ııı iıırik.1lerri.

• 1.

Y.1,.1nı.1 Y ılınd.1

13 .1dct genel

l.t.l\11'11"

goru)nıe

1-\.\'
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oncrge'i 1crildi.
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2. Yasama

Yılı

hi 22. Doııcııı 2. Y,ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı; 3 .ıdct gcııcl g<>rlı)lllC <ıııcrgc'i gonı)tıkrek ınkk
dildi.

Mccli' Sonıştumıası Önergeleri
,\1

22. l)oııeııı 2. Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı X .ıdcı ,\lccli' 'onı-ırıırııı.ı'ı oııLTgL·,i \LTildi.

hı

22.

l)<ıııeııı

2.

Y.ı,.ıııı.ı Yı\ıııd.ı;

• ,\kclı' 'oru-ınırııı.ı'ı oııcrgekriııdeıı 7 .ıdnli, kunıl.ııı :; koııııwoııd.ı g<>nl)tıldıi.
l)u koıııi\\·oııl.ırd.ııı .1\ı r.ıııonımı \LTdi n· (;eııel Kurul\l.ı ,·,ııııl.ııı g<ını-ııııeln 'oııtı
uı Yuce [)i,·.ııı.ı ,e,·k k.ır.ırı , · erıldi.
• 2 ,\lccJi, Sonı)ttırııı.ı'ı Koıııiwoııtı lı.ılcıı ç.ılı)ııı.ıl.ırıııı 'urdtınll'<ır.
• l ,\kcJi,

'ortl)tUrııı.ı'ı ı)ııcrge,iııde

\·eterli
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~lccli~ Ara~tınııası Önergeleri
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22.
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cui .

\'C!'ildi.
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• ll .ıdet ,\kcJi, .ır.ı-ıtırııı.ı'ı iııınge'ı g<>nı-ıukrek reddedildi.
• 1O .ıdcr .\kcl i' .ır.ı)rtrlll.l\1 oııergc'i gııru)tılnek k.ılıulcdildi.

• 3

.ıdct

,\kcli' ,\r.ı-ırırııı.ı'ı Koıııi\\oııtı kuruldu; huııl.ırd.ııı hırı r.ıporuııu \erdi, lıi
de\ .ıııı etmekte, hi ri i'c lıemı/ ç.ılt)ııı.ıl.ırııı.ı lı.ı-ıl.ıııı.ıdı.

riııiıı ç.ılı)ııı.ıl.ırı

• [(ı6 .ıdct ,\lccli' .ır.ı)tırııı.ı'ı oııcrge'i lı.ıkıı guııdeıııde lıuluııtı\ ·or.
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Yasama Faaliyetleri

22. DÖNEM 2. YASAMA YILINDA

KABUL EDİLEN TEMEL KANUNLAR
I.

-t9X2 -,,mlı

2.

:101:1

3.

SOIX \,n · ılı

9.1.2003 r.ırilıli BİI.CI EDI:\ ,\ ! E H r\KKI K:\:\L' :\L'

\l'

-,,mlı

r.ırilıli

n· ..J-.!2.2003

PETROl. PIY,\S:\Sl K:\:\U:\L '

10.12.2003 r.1rihli K.\ ,\ll l ,\lr\Lİ y();\l-~· rL\1İ \'E KC)~ ·rR<)L

\ 'l'

K:\ :--J L' :-\ L'

..J-.

:ı.

:10-l-2 '>.mlı \ 'L' X.I.200..J- r.ırilıli YI·SI BİTKİ <,: ı-:~İTLERI:\1-: :\İT I<;L\HC!
I L\KI.:\RI:\I:"\ KORL' :"\ ,\ L\Sl:"\ .\ İI.İ~Kİ:"\ K.\:\L':"\
:10 70 ,,ml ı n · 1:i. l .200-t

r.ırilıli

EI.EKTR0:\1 1\: L\IZ:\ K.\:"\L' :\L'

:10 72 '>.mlı \T 22.1.200-t r.ırilıli DER:\I·. K \ ' E \ ',\KIFI.:\Rl:"\ K:\ ,\ll ' Kl'IU',\1 \'E KL' RL'l.l i ~L\!U ILE İI.İ~Kll.ERİ:-\1~ !) ,\İR K1\:"\U:\
/.

K.

:iOX3 ,,mlı \ ' c 2X.I .200-t t.ırilıli Tl ' RKIH: Cl ',\IHL ' RİYETİ Dl·:\'l.E'J"İ:"\1:"\
1'!\lt\ r{iRL\Il l 1:\KKI:-\D,\ K.\:"\L' :"\
:101{() -,,mlı \L' lO 2.200-t
l L\KKI:"\IM K:\:"\l ' :"\

t,ırilıli

Y.\B .\:"\C!L\lt\ IK!:"\CI El.

T.\~IT SAri .) !
.

'-J .

SIOO ,,mlı \·c 2.3.200-t r.ırilıli Sl'OR ,\ll'S:\B :\K,\1.:\RI:-\D.\ ~İDDET \ 'I·.
Dl'zı-: :\'sizı.ic;ı:-.; 0:"\LE:-\ ,\IESİ:"\E D :\İR K,\:"\L' :"\
.

ı O.

:; ı 02 -,,ml ı n· 3.3.200-t r.ırilıli H ' KSF K Ü<;RE:-\L\1 Ö(;ızr: :-..:ciU-: Rİ:"\E
BL' RS r(ıu-: ni n: ıUI ..\11 -:Sl:"\1·: li.İ~Kİ:"\ K.\:"\L' :"\

ll.

:i ı O-t -,,mlı

\T -l-.3.200-t r.ırilıli n·zı-_y ,\:-\K,\1\.\ (;I!U~İ KE:\TSEI.
D<):-.;(·~l' ,\1 PROJESİ KA:"\l ' :\L'

l 2. :i I-+3 -,,ml ı \l' 21.-l-.200-t r.ırilıli Tl ' RK SİL:\! Il.! Kl'\'\ ' ETI.E!U:"\J)!-: ILK
:'\ .\Sil' -ISTİHK :\Kl:"\ r\ !Lİ~Kl:"\ K:\:'\L':"\
ı3 .

::il-+ 7 ,,mlı \c 22.-l-.200-t r.ırilıli 1-::'\TH;ızı.: DE\ ' RE TO!'OC!t\FY.\L\R.l :'\1:'\ KO!U ' :'\,\L·\Sl H:\KKI:'\ıM KA:'\L' :'\

l-t.

:i I..J-9 -,,mlı

\ 'C

2X ...J- .200-t r.ırilıli SPOR ,\ ICS .\1\ ,\K:\l.:\Rl:-\J),\ ~IDDET \ ' E
0:'\I.E:-\,\IES!:-\E D.\IR K.\:\L' :"\

DL ' ZE:'\S!ZU<.;ı:-.;

IS.

:122:1
!U\:1

,,mlı

\ 'c

l-t.:i.200-t r.ırilıli Kl ' U'L' R. Y.\T!RL\IL:\!U \ ' E
10\:'\l':'\l'

TE~\'IK

.

~1

f.

) - ( , \ \ l l , , !h.

ı,\\ l l \ [ /

\

ı·

\1{ ı \1/

.\lı ı ı ı

ı 1'\1)\l{

CIIU~L\ILI-.
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2. Yasama

Yılı

16. ::; 174
LI<.; ı

,.mlı

17.

ı u~.

1c 11Li.2004 t.1rilıli TL 1H.KIYE OD,\l.t\R
()1),\J.,\R \'F BOR"i\!.1\R K.\:\LI:\L'

\ ' t~: HOR .'-ı , \1. :\R

BIR -

:; 17:i ,,n ılı \'C 2:i.:i.2004 L1rilıli TL 1RKIYE H 'THO!. n :DLiv\SYO:\L 1
KL'RL'i.L') n : <_;ORF\' I .l·.IU I l t\KKI:\D:\ K1\:\U:\Di\ nH;L)İKI.İK Y.\ l'IL\I r\SI:\A D1\İR K.\:\L':\

IX . :il 7(ı ,,11ılı 1c 2:i.:i.2004 r.1ı·ilıli r--: ~\ .\IL' <_;()RE\ ' I.II.ERI ETIK Kl ' Rl' l.l'
KL ' RL ' I.,\L\SI \ 'E HAZI K,\:\L':\1..\H.Dr\ DH;I~IKI.IK Y.\l'IL\L\SI
1L\KKI:\D1\ K r\:\L~:\
19. :ill'\7

,,mlı

1·c 9.6.2004

t.1rilıli

B.\"1:\ 1(.\:\l' :\l '

20.

:i I XX ,,m lı 1-c 10.6.2004 r.1rilıli ozı~. r. <_;L' \ ' E:-..:I.IK HIZ,\II ·:TI.FRİ:-..:1~: D r\ İR K :\~L · :-..:

21.

:il93 ,,mlı 1·c 22.6.2004 r.1rilıli Ol'TISYE:\I.İK I lt\KKI:'\JIM Kt\:'\JL' ;-..;

22.

:i 197 ,,mlı 1·c 24.6.2004 t.1ı·ilıli Il. ()ZEl. I[)r\H.ESİ Kt\:\U:-..:L '

23.

:i 199

24.

:i200 ,,11ılı 1c 29.6.2004 t.1rilıli T.\RL\IS :\1. CRETİCİ BIRI.IKI.l·. RI K,\:\L '-

,,mlı

1c 24.6.2004

t.1rilıli

1lt\Y\ 'A:\1..\RI KORL',\I r\ K,\:\l ' :\l'

:-..:L:
2::i.

::i201 ,,mlı 1c 29.6.200-t r.1rilıli 11,\Rl' :\lv\(,: \'L CEIU~. (,: I.ERI ILE SIL\H ,
,\IL'! IL\L\Ii\1' \'E 1'.\TL\YICI ,\L\l)I)E L' IU.Tl: :\ Si\:\ .\ Yİ KL ' RL ' I.L:ş.
r. ,\Rr:-..:ı;-..; DE:\U'İ.\11 11.\KKI:\J),\ K,\:\U:\

2(ı.

::i202 ,,mlı 1-c 29.6.2004 r.1rilıli St\\ ' l ' :\ ,\l t\ S:\:-..:t\'ı'Iİ <_;l ' \ ' 1·.:-..: r.ıcı K,\:-..:L' ·
\! l '

27.

:i21 :i ,,m lı 1·c 9.7.2004

2X.

:i216 ,,mlı 1c 10.7.2004 r.1rilıli BL I H' K-)EHİR Bl-.l . ı·: nin. sı K;\:\L':\L'

29.

:i224 ,,mlı 1-c 1-t-. 7.2 004 r.1rilıli si:-..:1-..\L\ ı-:İL\Il.ERI:-..:ı;-..; Dt-. <.;ı~. Rr.ı : :-..: 
J)JIUI..\ıt-.S I \ ' E SI:\JI~I..\:\l)JRIL\L\Sl İl.!·. l)l-:STI·.K I.I-::\,\11: Sl ı 1.\K KI:-..:D,\ K.\:-..:L' ;-..;

30.

::i227 ,,mlı 1·c I:i .7.2 00-t t.1rilılı K,-\,\IL ' YO:-..:ETİ.\Iİ:-..:r:--.; TE,\IEL İI.KEI.ERİ
\ ' F YE\JII)E:\ Yi\l'IL\:-..:DIRIL\L\SI H t\KKI:-..:D.\ K,\;-..;L' :-..:

t.ırilıli

Hl·. l.EDI\TI.EH. K,\:\L ':-..: L'
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\·.ıil)lll.l , ·,ıp1ldı. hıı ç.ılı-ıııı.ıl.ır.ı

T U TANAK M Ü D Ü RLÜGÜ
2. Y.ı,,ıııı.ı Yılı11d.ı;
17.7.2004 Cııııı.ı gıiıııi k.ı
p.ıııı).ı k.ıd.ır ) TB,\ L\1 (;cııcl Kıı~·ulu11uıı
1 ı 7 hirlc)illl 3X(ı onınıımıııd.ı, ropl.ıııı
(ı02 ,,ı.ır (ı d.ıkik.ı ç.ılı)ııı.ı 1 ·.ıpıldı; bu \·.ı
lı)ııı.ıl.ır.ı ili)kııı 27 lJ-J.I ,,wLı ıur.ııuk nı 
22.

[) ii11cııı

( ı. ı0.2003-

nıldıı.

ropl.ıııı

ili)kil1
:; 333 ,,ıd:ı rıır.ııı.ık nınıldıı.

TB,\ L\1

B.ı'ık.ıııı k.ıbullcri, B.ı)k.ıııl1k

D iKurulu, Aıı.n·.ı,,ı .\Lılıkc
ıııc,i. 1\.iılriır-S.ııı.ır 1·c Y.ı\ ' 111 1\.urıılıı,
Dmrlıık Cn1hıı 1·c Scıııp01nııııl.ır.ı ili'ı 
kin ~·c)itli giircl'icrdc topl.ıııı S9 ...ı.ır 20
d.ıkik.ı ç.ılı)ıldı; hıı ~-.ılı)ııı.ıl.ırd.ı X2S ,,ıyLı nır.ı11.ık nınıldıı.
·
,·.ııı1, D .ııı1)1ll.ı

·ıLır.ııı.ık nınılııı.ı'ı j,rcııilc11 ı+ ilıri,,ı,
koıııiwoııııııd.ı, ropl.ıııı -J.X(ı ,,ı.ır

3S

d.ı 

Sonuç

kik.ı ~-.ılı)ııı.ı ,·.ıpıldı 1·c rıırııl.ııı nır.ı11.ık

,,n·Lı '·ı'""' 7 llJ0'11.ı ııl.ı)tı.

TB,\ L\ 1 Cem· i 1\.ıınılııııc.ı kıınılııı.ı" k.ı
hııl cdilcıı koıııi,, · o11l.ırd.ı11 :; ,\kcl i' Soru)tıırııı.ı'1 1\.oıııiwoııııııd.ı ropl.ıııı 263
,,ı.ır SX d.ıkik.ı; 7 ,\ lccJi, t\ r.ı)rırııı.ı'1 l\.oıııi" · ol1ıımLı ropl.ıııı 7X ,,ı.ır 2lJ d.ıkik.ı

Tlirki1·c Bıınik ,\l illcr ,\ \ccJi,iııil1
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lr.ık'.ı Koııı-ıu
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l'.ırl.ııııcııto ltı'ı

k.ıııl.ırı Koııti.:r.ııı'ı 1 L'rdıııı
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3

'kıııııııı;

:\on cı.;

Dı 'ıı'ılcri D.ıııııi

ıııı'>loıııı T{ırkl\c !') R.ıı,orrorlnı I uk,\ LıLh De h .lll\ \re lı ın 1c
lkl\·ik.ıl'ı ı uc 1,ı;ı dcıı Br.ıııdc, .\BD
ıi:ımıkiln .\kcll'>ı IIL'Icti, KKTC ,\ kc -

!'.ırl.ıııll'ııro

lı'>~ hkı B.ı'ık.ıııı l ·.rnıgrııl ı l.hıposlu,

B.ı)k.ıııl.ırı Koııkr.lll\1 1 I .. ılın ıkl~·ik.ı
ı

K.ı"ııı D.ıl ,

'>L'ıııhurglu

.\!.ıli\ 200-J.ı

L\c 1c .\d.n L'lkclcr

\c 0;-

1-.:oıııırc-,i ııi·L·kri, .\I-.:1',\ı Dcııcııııı ı-.:o

.\1 nq1.ı Ko men l'.ırl.ııııcıırnlcr ,\ kcıi-,ı
ı .\Kl'.\ 1 ı ıoı,Lıııt~'>ı ı '>rr.vhurs- I- I 0
.\ I~

Hııl!.~.li'I\L\11 ı !.ık

:--.: 1\.l/0\,

gtırlukkı: l'.ııTI'>ı (;L~ııcl H.ı-ık.ııı \'.ırdııııcı

,\l.ı1 ı'

Turk-.\ııınik.ııı ı krııckkri 1-edcr.ı\\ oııu

200-J.i

H.ı)k.ıııı 1)r. ı-.:.11 .ı lhı1 uk.ır.ıııı.ııı, ı-.: i-.:T( ·

K.ır.ıLkııı; ı·.koııoıııık ı'ıhırlısı l'.ırl.ııııcıı

,\LıiiiL' B.ık.ıııı .\klıııicr B.ı1r.ıııı, .\ 1 rup.ı

terler ,\-,.ııııhlnı 1ı-.:ı-.Il'.\1 (;cm·\ Kurulu
1 \r. 1\·rn-,hurg
Rtı\\ .ı-2 -J. ı l.vır.ııı
200-tı. Doııcııı ll.ı'ık.ııııısı dn ir .ılıııdı.

ı-.:oıl'>L'I ı(;cııcl \ckrctcrı !'erer 'ıclıicdcı,
IL\ H (;lll cıılık 1c 'ı ,ı, ııııııı.ı ,\-,.ııııhk'l
H.ı-ık.ıııı . \rııı.ıııd 1)c 1k.:kcr, 1i ımli-,r.ııı
Dı)i)lni H.ık.ııılısı ,\ lu,tc ).lll R. ,\!.
,\h\n·.ııık.ır, 'ı ur ı 1c- l'ııı-kın· l'.ırl.ııııcıır< ı
\.ır.ır-.ı\1 Dmrluk ·(;ruhu ı'tı-,k.ıııı ,\ !ıılı .ıııı
ıııni .\l- 1 !.ılLık, 1-r.ııı-,,ı Dı );)kri 1c 'ı.ı' ııııııı.ı Koıııi'>\'Oilll 1 k1ctı, RoLiıcll.ı Sohcl n· 1.)1 1.\J) ' l(:ımık;krı, .\HJ) 'ııl.ılılı
Ku11 erler KoıııitL'\1 1c Ten ıri11ıı, Ycııi
klıdırkr 1c . \ ,kLTı Ycrcııcklcr .\lt Koıııı
tL''I H.ı)k.ıııı, lur k11 c 1- rıııcıııkrı l'.ırrwi
ll .\IL·,nıh .\luı.ıt\ .ııı, l'l'·ım.ı DL·,\c/'
kle~ 1/\·oıııı '>L·ıı.ıno \',ı;.ırı ,\!.( . ( 'iordı.ı .\h .ıro, Bıılg.ırı-,r.ııı (;cııcl Kurııı.n
H.ı)k.ıııı '.:ıkol.ı kokl n· The '.:c11 \'o;-k
·ı ııııc' Turkın· Hum .)L'Ii.

TBı\lı\1 B.ı~k.ıııı'ııııı

Diger

K .ı bullcri:

.\lııı.ııı1·.ı ,\ ıulı.ıkkr l'.ırrı'ı l.ıdnı ıc·ı)L·
l'.ırtl'>ı) (;cııcl ll.ı'ık.ıııı .\ııgcl.ı ,\ lı·.R-

K 1 -.ı 1c hn.ıhniııdcki ııııılı.ıkkr
' ckillniııdcıı olu-ı.ııı \ın cı,

ııııllcr

ık h; ı k.ı Dı'ıı'ıkrı Koıııı'' ı ııııı B.ı'ık.ıııı
ı)n\n H.ık.ıııı .\ııcııııc :--.:ı-r·ı
hcrıııLkkı iıL'I

(,'ııı Koıııııımı l'.ırti'l

L'Ju,\.ır.ır.ı\1

;_ 1c
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ct,
,\ lnkl'l Komite' i
1L' hn.ıhc

llı)kikr H.ık.ıııı

rıııdl'k.ı JınL't,
TBı\lı\1 B.ı~k.mı'ııııı K.ıtıldıkı.ırı

Turkın· ,\\ııı.ııı\ .ı l'.ırl.ııııcııtı ıl.ır.ır.ı-,ı
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Turki,·c-.\H KI'K ı-.'ı H.ı'ık.ıııı )oo\1 I .ı
SL'ildijk, ,\ll'>ir\ı (;,l/L'(L'L'I \',\/,\1' ,\!,ıJııııud
.\hdıırrcu.ık 1-.ı\ıım ı lm1 c ıLk K 1- ı 1'.\
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r.ırilılcriııdc

lr.ıh · .ı p.ırl.ııııcııto rcııı,ikikriniıı hıılıın 

1 · .ıpıLııı "1\ITııp.ı l'.ırl .ııncıırol.ır.ır.ı'ı :-\ıı 
l(ı,

dııgıı lınnlni ı'ılkcıni;.c

Kon,n· · ı<ıp 
l.ııırı,ı " \C k.ıtılilllCJI.lr .l \t:l·iJcn .ık ~ .\\11 I 'C ıııcgi. i,r.ıııhııi\Lı 6 :-\i,.ııı 200-J. t.ırilıi .n 
dc 1 · .qııl.ın :\1 rııp.ı Komn·i l'.ırl.ııncııtcr 
lcr ı\lı:cli'ı (,\KI' ,\1 ) B.ı ) k .ınlık Di1 · .ıııı
1c

K.ılkııını.ı Fonıınıı

.\ ç ılı'ı Ortınıımı H' topl.ıııtıl · .ı k.ırıl.ııı l'.ı 

h.ıncı p.ırl.ııııı:ıırcrkrk 'ı· .ılı')ın.ı l 'cıncgi ,
ılllıir\k 6 :-\ı,.ııı 200-J. t.ırilıindı: , · ,ıpıl.ııı
Turkil'l· -,\B K.ırııı.ı l'.ırl.ııııı:ııtc > Kc >ıııi' 
I 'Ollll (;enel Kıınılıı ' ıııın ~2. ' li>pl.ııııı 

- Tiiı· kiYc -: \B l11 · ııııı Koıııi>~ ·oııu B.ı'ık.ı 
nı Y.ı'ı.ı;- Y.ıkı). t\H ll\nı lllk~·kriıı r\nk.ı 
r.ı Bunikclçikri ik Birinci Y.ı,,ıııı.ı Yılın 
d.ı h.ı')l.ıttıgı giını)ııKkri , geride k .ıl.ııı
\',ı,,ıııı.ı Yılı ıçeri'inde de 'iırdiirdıı 1·c
Slon: ıw.ı , Roın.ın1 · .ı , .._. H ır1 · .ıri,r.ııı hii nıkcl'ı· ilcri ik g1iriı')tııclndc hıılııııdıı .
- TB .\L\1

'ı'nın r\ı; ılı) Otunıınıı H' topl.ıııtı1 · .ı k.ıtı 
l .ııı l ·.ıh.ııKı p.ırl.ııncııtcrlcrlc <; .ılı)ın .ı

d.wct ederek
t\B 1-olııııd.ı 1 · .qııl.ııı ç.ılı)ııı.ıl.ırı .ıkr.ırdı.

l'l'-

hıınl'l' 'iııdc kıırul.ııı ıılıı,Lır.ır.ı 

'1 koıııiwoıı \C

iıl'l·lcri .ır.ıcılıgı\ · l.ı

l.ırd.ı dunınılııı.ı'ı koıııı,ıııı.ı .ıgırlık

l't: -

rildı. lhı h.ıgl.ııııd.ı;

ıııcgı ,

Tı~.\1.\1 Jm.ııı H.ıkl.ırını ııKckıııc

- :-\ ,\TO

ıııiwonıı '- mııı :\ITıqı.ı

Cnıhıı h.ı'ık.ın

Ko 1\.omcl·i ilc ort.ık 
l.ı 'ı .ı ol.ır.ık , lJ - 1O ,\ !.m' 200..J. r.ırihkri
Dc1·kri ı ı de Oıııhııd,ııı.ın ' ı ıı Rolıı " 1\.oııulu 1\.onkr.ııı'ı.

- Turkil'l·-,\B K.ırııı .ı l'.ırl.ııııcııto Koıııi' 
\·onu h.ı')k.ııı 1 · ı: ı'ıl · clcri roııl.ıııı ı lJ ıııcr 
kudc dıl!cıılcııcıı 'cıııiııcr, koııkr.ın' 1·c
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koıııi,l'on roııl.ıntıl .ırın.ı k.ıtıldı.

- Turki1c -:\B l ' nını 1\.oıııi>~ ·oıııı h.ı')k.ııı
\ 'C m ·ckri ro1ıl.ıııı \Tdi ıııcrkudc dıızcn 
kııcıı 'octııincr, l(>ruııı 1 c komite topl.ııı 
tı,ın .ı k.ırıldı ; d.llnkr dognıltmıınd.ı
]),ın i \ll,\ rk.ı , sım·cn\ ·,ı , ,\ LK .ı ri' r.ııı . i\ \'tl, _
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ıni!;ilrc;·c, Fr.{m,ı , Aıııı.ııı\'.1, C:ck C:ııııı 
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kunıl 'ı· .ılı')tıı.ıl.ırııı.ı k.ırıldı.

r\ l'nııı .ı 1\.on,c\·i l'.ı rl.ııııcııtcr ,\lı: cl i' i \'l'
1\.ıtı 1\ITup.ı Birligi :\, ,ııııhbı 1,\KI' ,\1 -

lıu<ril'l·ti. İ"·c'ı·· Fiııl.ındi1:.ı , ı lın·.ıri,r.ııı .

1· (

- l'.ırl.ııııcıırol.ır.ır.ı'ı Hirlik Tıırk (;rubu
h.ı')k.ın 1·c ıı1 ·ckri , C\:nc1 re n· ,\Ini co
( 'it\·'dc dıı;ı:nlcncn 1'1\ H
r\,,ııııhlc'ı to1ıl.ınrıl.ırııı.ı k.ırıldı , 1', \H ın 
t.:ili; Cnıhıınıın d.ı1-ı:ti ıu.crinc de İ ııt.:il 
~crc '\'c rı:,ıııi bir li\·.ırı:rrc hıılıındıı . <
- K.ır.ıdcni; ı-. konoıııik İ1hirligi l'.ırl.ı 
ıııı:ııtı:r r\, ,ıınblc'i 11\.EII't\ ) Tiırk (;ruhu
h.l'ık.ııı \C UlTieri \'ol' S
ıııcrkudı: dtllcnlcnı:ıı ekonomi , kıılnır.
,i, · .ı,ı , koıııi,\ ·on ropl.ıııtıl.ırı ik genel

rc,ıııi ;i\ · ,ırctlcn.lı: bıılıın.ır.ık ıilkcıııi;in
\ ' ,ıpıl.ın

l'.ırl.ııııcııtcr , \,.ııııhlc'i Tıırk

1·c ii1·ckri topl.ıııı 22 ıııcr 
kudc dii;cıılcııcıı genel kurul,
konll:r.ım , l(ınını \'l' toııl.ıııtıl.ırd.ı ıılkc 
ıııi;i rcııı,il eni.

.ır.ı,ıncl.ı , :-\cl · ')clıir\lc \ · ,ılıtıgı " ııııkıık
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H;\B ) h.ı)k.ııı 1 L' ün· leri ropl.ıııı 66 ıııcr 
kudc Y.ıpıl.ııı ropl.ıııtıl.ırd.ı iilkcıııi;i

nııııı, Ir.ıh · .ııı l'.ırl.ııııcıırmu Dı)i)lni
1\.oıııi,l · oıı \ 'C Ü\ 'clcri ilc lklçik.ı Tcımil 
cilcr ,\lccJi,i Dı1 İli)kilcr l\.o111iwonu
H.ı)k.ın 1·c ii1-clcriııi ıilkcıııi;.dc .ıgırl.ıdı.
- ıııcrkodc dii;cnlcııcıı t(ırul11, koıık
r.ım, .ıçı k orıınıııı 1 c gcııcl kurul ropl.ııı

rcın\ilcrri.

-

,.\~rup.ı (;ün·ıılik

l)hirliı:;i · ıc)kil.ıtı

1·c

l'.ırl.ııııuırcr ,.\,,ııııhk·,i

(:\(;IT ) Tiirk
1·c iı1 · ckri,
l) ıııcrkodc dü;cııkııcıı koıı!Cr.ım, 'cl11iııcr l'c ~cııcl kurul ropl.ııırıl.ırııı.ı k.ırıldı,
::; ıılknlc 1 · .ıpıl.ııı p.ırl.ı111cııto Ye
h.ı)k.ııılık 'c\· iııılcriııi izledi.
Cnıhu h.ı~k.ııı

rıl.ırınd.ı ulkcıııizi rcımilcrti.

- Dl)i)lcri l\.o111iwonu B.ı)k<ııı \ 'C ıil'l· lcri
de çok \,1\'ld.ı iilk~llcıı gelen ,-,ıb.ııı~ı komıkl.ırı .ıgırl.ırkcıı, çc)itli iilkclcriıı biinı
kclçikri ilc giirii)ıııckrdc hulıındıı.

- , \~rup.ı :\kdcııi; l'.ırl.ı111cııtcr ,\,,ıl11hk 
'i 13 Ckık 200-J. t.ırilıiııdc 1 · .ıprıgı (;cııcl
Kunıl ropl.ıııtl'ıııd.ı TH,\L\l'ııiıı lın· ol lll.hllll k.ıhul crri. Hııııı1ıı ıi;criııc kıırıı 

- İkinci Y.ı\.ı111.ı \'ılı'nd.ı TB,\1.\l'nin AB
Konl · .ın,il'<ın ropl.ınrıl.ırınd.ı rc111,il ko ııu,ıııı.ı .ıgırlık 1·crildi.

l.ııı A~rııp.ı :\kdcııi; l'.ırl.ı111cııtcr , \,,ııııb

bi

- :\~rıc.ı ihriq,
1 c tl\ ·clcriııdcıı

Tiırk

,\l.ırr

(;ruhu h.ı)k.ııı IT Ül'ckri 22 -23
200-1- t.ırilıiııdc l'.lpıl.ııı Gcııcl Ku -

qıııd.ı g<irii)nll'lcrdc huluıı111.ık üzere çc)itli tilkc p.ırl.ı111cıırol.ırııı.ı ;il'.lı-ctlcrdc

k.ıl.ııı , - ,ı,.1111<1 l'liıııı Dı)i)lcri

Ko111i\\·oıııı d.ı l'<ıguıı

bir

hc1·crkr de

kcııdi .ıl.ınl.ırınd.ıki u\ ·gul.ı111.ıl.ır koııu

nı! ropl.ııımııı.ı k.ıtıldı.

- (;cridc

koıııi,I'Onl.ırının h.ı)k.ın
olu)nınıl.ın

huluııdul.ır.

\· .ıiı)l11.ı rcııı 
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1c

1-c 1 l.ılkl.ı Ili)kikr

D .ıin: B.ı)k.ııı

lıgıııc.ı nırıınıkıı "(;tı ı lltık B.hııı Bıil

lı.ıliııdc h.1)l.ıtıl.ııı \·.11ı)

rcııi" \·.ılı)ııı.ı'>ı hilgı'>.ıl'.lr ort.ııııııı.ı .ık

ııı.1l.ır '>tırdunılu\·or.
'>.ıl uııııı.ı

111 11'1\.ıııcc
.1ln .ıpı'>ı oltı)ttı

huluııtı\'C>r.

'>ıg;ııı.ıkl.ır n·ııidcıı r.ııı;iııı cdıldı.

\i1 il

l 'orı.ılıııııı

TB.\ 1.\ 1 iıırr.ıııcri kııll.ııııııı.ı .ı\·ıldı.
.\Ice! i' .ıgııı.1 h.ıglı hilgi'>.ll .ırl.ırııı cri)rigi hu '>itede .ıgırlıklı ol.ır.ık kııll.ııııcı
l.ır.ı <>lcllikk hilgi'>.ıl'.ır gi ı 1 cııligi koııııl.ırıııd.ı rckııik hilgikr 1-crili\'or. t\ 1'rıc.ı hu '>itede ıııilkn-ckillcr i ııiıı ,-,ı,,ıııı.ı
Lı.ıli1·crlcriııi i\·L-rcıı ttıt.ııı.1k hilg,ikri

'ii1·il '>.ınıııııı.ı pl.ıııl.1rı \Tllllkıı go;dcıı
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111L't .ıkı)ıııd.ı
dildi.
.\\Tıc.ı,

d.ı h.vı du;L·ııkıııL·Icrc gı

l·ki111 2003

ı ı ,.ıgl.ıııı.1k .ıı11.ıcı1

1~·

ııı.ııırıgı ı~·iııdL· ıcı11ı1lık ekı hı

"<>J'l'l lı
2063 r.ırıl~imk
.\ıık.ır.ı Blll uk)clıir lkkdi1 L''ı ırLıi1 ·L·
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l'ıııd.ııı · ı B.\1.\1\L· goııdnikıı IL' ld.ırc
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\ .ıpıldı.
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TB.\L\1 f-Lır1r .ı Orııı.ııı1 'ııd.ı
rc rcıııi;ligi \ .ıpıldı.
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ııcl Kurl.ıııı.ı l'rogr.ııııı içcri,iııdc \'cr.ı

i,rikl.il ,\Lır'ıı'ıııı1 Tiirki1·c Bıi1·iik ,\ Iii ler ,\1cc Ji,i 'ııcc k.ıhul cdili.)iııiıı i\3. l'ıl
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ol.ır.ık dıı;cıılcııcıı "TB,\ L\1 Kup.ı'ı
Bıııicilik Y.ırı)ııı.ı,ı"ııı ı X ı -:kiııı 2003
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XO. \'ıldii
TRT i\rı Sriid' mııııd.ı "XO. \'ıl C);cl Koıı,cri",
TB,\L\1 ~crcf~lolıi'ııdc hırogr.ıfS.1ı1.ıtÇ"' ,\li Ekber K.ıpıkır.1ıı'ııı h,ı;.ırL1dıgı 'i\r.ıriirk 1·c ( 'tııııhuri1·cr" konulu
l(ırogr.ıf 'crg"ı 1c ,\ !illi 1-:gcıııcıılık
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cigrı:ııcilı:rc iıdtillı:ri 22 \:i,,ııı 2()()-!L1rilıiııdc \',1pıl.1ıı tiircıılc 1crildi. t\ITı
c.ı, \',1ı·ı)ııı.n·.ı k.1rıl.ııı niııı c'crlcr \',1\'ııı h.ıliııc gcririlcn:k Xı ıl gcı1cliııdc

lc\lcıı ,\ !illi Egcıııcııligc ", .\l.ıııi,.ı\L1
d.1 ",\!illi ,\llic.ıdclc 1c E gcıııcıılik" konulu "X \ : ,\!illi Egcıııcıııik Scıııpo/
nııııl.ırı" gcısd.lc)ti ri idi.

d.1gırııııı l',lJ1IIdı.

t\rıııç.

1

(,J

\ll \:IIJ..

f.,;. \Yil \ l l

ıııcıılik 1-l.ıfr.ı,ı " ıııliıı.ı,cbctil·lc, lı.ılr.ı
ho1·uııc.1, (.:.1ıı.1kk.ılc\k "C,:.uı.1kk.1-

ılJ \:i,,1ıı

2004 t.1rilıiııdc TB,\L\I'dc
1·c TB ,\L\1 B.ı )k.uıı Billcı1t
l tı)h.ık.ııı Recep 'i:ll'l'iJ1 Lrdo-

dııl.cıılcııcıı

S .\K 1\1/

.\11111 ı 1'1)11(

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

g.ııı

Turkin· ]okc1· Kuluhu'ııcc lın lılgclc
ııcbci ol.ır.ık. du;cııleıım "TB.\1.\
Ktij'.l\1 Ko)mtı" 2S :"\i,.ın 200+ r.ıri
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MİLLİ SARAYLAR DAiRE BAŞKANLIGI
,\ !illi

l.ırııı, 1 ·cııi .ır.ııı.ııı ,,ır.ll' ıııudtırtııll'

S.ır.ı1 l.ır D.ıirc H.ı)k.ııılıt?.ı

'iııdc; J)olııı.ıh.ılı~·c S.ır.ı1 ı,

hum·cBnlcrhc1 i

'>.ır.m, Yıldıt ).ıle k<>)ktı, llıl.ıııııır l..:..ı 

lk1 lerhcl ı S.ır.ı1 ı'ııııı ,,ıl'! nı 1 c tc,pıri \·,ı
l'' ldı, objclcrıııııı b.ırkodl.ıııııı.ı" i)lcıııi
ı.ıııı.ıııı l.ıııd ı .

"rl.ırı, .\ l.ı,l.ık l..:..ı'lrl.ırı, l..:.u\·uk'tı l..:.,ı,rı,
.\\ıı.ılık.ı1 .ık K,ı,rı, lk1 k"t K.ı,rı, Y.ıl01 .ı
. \r.ırurk l..:.o)kt i, Florn .\t.ınırk l)cııi/
l(o)kll, hlıti Ko)k, llllıir l·t?.cıııcıılık
l·.1i, Yıklıt l'or,clcıı F.ıhrik.ı\1, lkrckc
IJ't:kli l )okuııı.ı ll' 1 !.ılı 1-.ıhrık.ı'ı gihi ,,ı
ı·.ıl~ ko)k, k.ı"r 1·c Cıhrik.ıl.ır.ı ek ol.ır.ık
ııı;l.ırııı \·,ılı)ııı.ıl.ırıııı Lk,tcklnnı TB.\ 1.\1

f-loıT.ı .-\ r.ınırk

Dm it k<>)ktı 1 c ;\l'ıı.ılı

k.ıl .ık K.ı,rı 'ııd.ı ııınnıt objclcrııı dıpt .ıl

ııı.ıkiııc ilc fiırogr.ıfl.ııııp rc,pıriııiıı 1 .ıpı
l.ır.ık b.ırkodl.ıııı.ı i)lcıııi gcıv·klc)tirildi.
ltıkıııı,

\',ıkfi hulııııııı.ıkt.ı.

<ııı.ırıııı 1 c

rc,ıor.ı" · < ııı \· .ılı'lııı.ıl.ı

rı k.ı l"·ıııı ı ııd.ı;

,\ l ı Ili S.ır.ı1 l.ır hum·c,iııdckı ,,ır.ıl,

1c

dc1·ir

rc,Jıııı i)kıııı r.ıııı.ııııl.ıııdı.

k<>)k

J)o!ııı.ıb.ılı\·c \.ır.ı1 ı'ııd.ı ç.ıtı .ılı).ıp

k.ı'lrl.ırııı ıle huııl.ırııı ı\·iııdc huluıı.ııı

rnık,lloıı oıı.ırııııı

t.I)Illır kultur 1 .ırlıkl.ırı, r.ırılıı h.ıJı,;clcr.
1c 'il'ITL'lcriııiıı h.ıkıııı, ı ııı.ırıııı. konıııı.ı
n· dcgcrlcııdirıııc lıilllıcılcriııiıı nıriınıl
ıııni, rolol'c 1·c rc,tor.ı'l·oıı l'r"ıclniııiıı
ıııcckıııııc,i, un;ul.ıııı.ı 1c .ık,,ıklıkl.ırııı
itkııcrck hiliııı,~-1 lt: tckııık oııcrilcriıı
t?.t:ii)tiriJıııc'i t!-OITilcriııi l.ıpııı.ık lC ,\liiJı
.'ı.ır.ıl'i.ır D .ıi ı·c H.ı)k.ııılıgı'ıı.ı 1 .ırdııııcı ol
ııı.ık ıınTc, ı s Ckık 200-J. ı.ırilı 1c 2.:;
,,mlı TB,\ L\ 1 B.ı1k.ııılık D i1 .ıııı K.ır.ırı ik
Bilim 1 c D c<>nlcııdirıııc Kunılu lC D.ı

ımı\

k \Cll!lclllllC\1 \·,ıii)Ill.ıl.ırıııd.ı ..J.31

r.ıııı.ııııl.ıııdı. ,\,ı ı ı i)kııı S.ır.ı1 ·' ııı

:\o 'lu

.=;-o

koridonıııd.ı d.ı 1

J)olııı.ıb.ılı\·c 'ı.ır.ı1 ı, hodnıııı k.ııı

do)CIT dl!l.ırl.ırd.ıki lupilcr ııcıııiıı gidcrılım·,i ilc ilgili .ı ktif clcktro-o"ıım \·.ı!ı)
ııı.ıl.ırı i~ııı pilot h<ılgc ol.ır.ık 'l\·ildi.
li>J'r.ıkı.ıkı ııcıııiıı k.ıpilcr lı.ırckcrlc nık

'clıııc'lııi oıılcıııck ıçııı .ıktıf clcktro: mııım .ıgı kuruldu.

bir .\ 1·Bu , -(i-

\ ,ıı·.n·'ııı dcııi; CCJ'Jıl',i D) J'L''tol',ı'l O !lll

\.ılı)ııı.ıl.ırı dn .ıııı cdcrkcıı, ll. l k~crli
!·)1·.ıl.ır Sergı '>.ıloııu'mııı cephe r.ı) re'
tor.ı'l·oııtı ı.ıııı.ııııl.ıııdı. Bu boluııı <>tı1 cıılık .ıııı.ı\·Jı k.ııııcr.ı '"rcıııı ıle do~.ıtıl

lll:tıııl·lik, " .\l illı\.ır.ıl'i.ır D.ııı-c B.ı)k.ııılı
gı . \1·ııi1·.ıı Yoııctıııclıgı" .ıd11i.ı

..J. .\l.ırt
200-J. r.ırilı 1c 33 ,,mlı TB.\L\ 1 B.ı)k.ııı
lık D i1 .ıııı K.ır.ırı ik: k.ıhul edildı 1 c 31
,\l.ırt 200-J. t.ırilı 2S..J.l <),,ıl ılı Rc,ıııi c.;.ı
/ctc\k 1.1\ ıııl.ııı.ır.ık ninırlugc gırdi.

dı.

,\ l u,,ıJıih.ııı D .ıırc" dcııi1 cep lı c '".ı ç.ı
lı)ııı.ıl.ırı 1 c pcııc·nc dogr.ıııı.ıl.ırı t.ıııı.ıııı

.\Lı! S.ı1ııı.ııılıgı \·.ılı)ııı.ıl.ırı k.q".ıııııııd.ı,

l.ıııdı. .\ lm.ılııh.ııı D.ıirc'i B.ılı\· c,i l'n;.ıı
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ıııctrck.ırc

gcı\ckk)ti rı ldı.

edildi.

Dolııı.ıh.ılı~c '>.ır.ıl ı cıı1 .ıııtcrııll' .ı it

kom-

ktır)tıll orrumııı nı

ıoıı ktır)tııı kull.ııııl.ır.ık hunık hııhııııu

ııı)ııı.ıııl.ır K~ıııitc'i kunılııı.ı'ı k.ıhul
ııi1 .ıt YoıKrıııcligi olu-ınınıldıı.
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2. Yasama

Projesı

\'C tı\ ' gtıl.ıııı.ısııı.ı

.ıit i~ progr.ııııı ·

ıı.ı u1 · guıı ol.ır.ık ııı.ılzcıııc sip.ıri}i \',ıl'ıldı
u1 ·gul.ıııı.ısıııııı

IT proje

; \r.ılık .n · ı ·

200+

ıı.ı k.ıd.ır t.ıııı.ııııl.ıııııı.ısı l'l.ııı\.1ııdı.

,\!u -

s.ıhib.ııı D.ıircsi

D.ıirc 

si

ilc birlikte \'cli.ılıt
sul.ıın.ı sistemi proıclcri

ltılıçcsi

lı.ızır

: \lcııı \'.ılidc Su\r.ııı C.ııııii'ııııı

bıınık ,1\ i1.csiııiıı b.ıkıın
pıldı

I li;. ıııct biıı.ı'>l, ·ıcrııı.ıl 1-l.ınız, Re'> ·
\'c Koıı.ıkl.ıııı.ı biill"ımti iıı).t.ır ç.ılı) 111.ıl.ırııı.ı hı;. k.v.ıııdırıl.ır.ık 29 Ekim
200.i t.ırilıiııdc lıizıııctc .ıçıldı. 120 1 · .ır.ık
k.ıp.ı'<itcli rcsisiıı h.ılı~· c dtizcıılcıııc-,i de
tor.ııı

1 · cııidcıı 1 · .ıpıl.ır.ık, tc'<i-,iıı r.ııııtııııı i~· iıı
" Y.ılo1 · .ı Tcrm.ıl Sow.ıl

l.ıııdı.

Bom -i

1 · .ı\

1·c

c.ııııi

kiilli1Tsi

1·c

tcıniJ.Iigı l · .ı 

i~· imk bu\uıı.ııı

Tc'<i'<kri " .ıdı1 · l.ı
bir hro'?Ür b.ısıldı. Y.ıııgııı '<l'/.i111 U\'.ırı111
,i,rcmi kunıl.ııı 1\.ii)k\ııı, \ · cııilcııcıı elektrik rc-,is.ırı d.ı dc\Tn·c .. okuldu.

ıııt 'ılnilük biıı.ısıııııı rcsıor.ıs1 · oııu t.ıın.ıııı 

ı'vl.ı-,\.ık K.ısrı'ııııı

l.ıııdı. Scl.ıııılık

di \'c
du.

1·c

gczi

gütcrg.ılııııııı b.ıkıııı

oıı.ırıııı i-ıleri t.ıııı.ııııl.ıııdı.

S.ı.ır

Kulesi ('u.crimk

huluıı.ııı rütg.ır

gu -

1 · .ıııgııı

TB,'vL\1

elektrik rcsi-,.ırı \'cııilcıı 
'>cJ.im u1 · .ırıııı -,i,tcl11i kıırul 

Kcıııukc1 · i'ııiıı giri1iııdc

lıiııüıı rcstor.ıwoııu t.1111.ınıl.ııı.ır.ık ç.ılı-ıır

cilı.ızı lıimıcrc

lı.ılc

1·c iç

getirildi .

l'>t.ıııhul -,i\uniııdc iiııcıııli

bir 1-cri

ol.ııı

girdi.

\ -lt-11'

B.ılıçc düzcıılcıııc-,i

mck.ııı hitkilcııdirmc ~- .ılı)m.ıl.ırı

pıldı.

Dolııı.ıb.ılı<;c S.ır.ı\'ı'ııııı tüııı lkııi1

ccpiıl·-,i IT d.ılı.ı i ince ..ınlıııl.ıtılııı.ı\'.ııı \ 'cli -

Yıldız l'or,clcıı İ)lctıncsi'ııdc k.ılitcııiıı

.ılıt D.ıirc-,i ' ııiıı dı-ı .n ·dıııl.ırııı.ı i~lcıni t.ı 

ıııcsi

ııı.ııııl.ıııdı.

lkl'icrhcl'i

S.ır.ı1 · ı'ııd.ı \'cıııgııı lıidr.ıııı

tcıni t.ını.ıınl.ıııdı, b.ılıçc -,ul.ıııı.ı

IT

'>1'> -

-,ı\ılıi

tC'>!'>.ıt \ı.ıt\.ırı \' l'lli\cııdi.

Bcl·icrbc\'i

S.ır .m

(;iri)

Koııtrol biıı.ı'>l

düzcıılcl11c'>i t.ıııı.ııııl.ıııdı

gii1 · cıılik

IT

.ıın.Kıl'i.ı \- R.ı1 · cilı.v. ı kunıldtı.

Biil'tik
tiltre t.ıkıl 
lı.ılc getirildi.

lı.ınız ho).t!tıl.ır.ık tcıııi.dcııdi,

dı

\'C h.ılıçc

-,ul.ım.ı\'.1 lı.ızır

Ktü;lik'>u K.ı-,rı'ııd.ı r.ırilıi İskele Biıı.ısı
Yıldız ~.ıle K.ısrı'ııd.ı dog.ılg.ız dciııii)ti 
ımi 1 · .ıpıl.ır.ık ıııutLık ın · i1c

guk

lı .ll'cı

dcpmu

edildi 1·c '<O-

1 · .ıpıldı.

L1 zıııı 1 · ıll.ırdır iıı).ı.ır çcılı)ın.ıl.ırı

etmektc

il · ilc)tirilıııcsi, /,.1\'i.ırııı .ısg.ıriiT iııdiril 

konusu üzcriııdc dunıl.ır.ık, ISO
9000 belge'>~ .ılııım.ı'>l içiıı h.ı'ınınıldu.
Tlirk St.ıııd.ırtl.ırı Eıısrirıi-,i 'ı \ 'ctkililcriıı
dcıı hilgilcmlirıııc cgiriıııi .ılıııdı.

TB,\L\1 B.ı)k.ııılıgı İlcri)iın Oli-,i,·\c orukl.ı).l \ ' ,ıpıl.ııı ı;cılı)l11.ıl.ır ııcticc-,iııdc i-,c
\Tlli t.l'>.ırıl11l.ır ort.ı\'.ı ~- ılurıldı. I l.ızırl.ı 
ıı.ııı k.ır.ılogl.ırııı rL''>llli \ 'C iitcl kunııııl.ır.ı
d.ıgıtı\lll.l'>l '>OllUCUlld.ı k.ımıı kun1111 \ 'C
kurulu)l.ırıııııı (i-,r dti/CI' l 'iiııcticilcri rcı 
r.ıl'ıııd.ııı iiııcmli lil·.ırcrlc;- gcrçcklc)tiril di. lk) Lırklı l'u.ır \'C '>crgidc Yıldız l'or'>ckıı tirliıılcriııiıı r.ıımı\111.1'>1, l ' cızılı

\'cııidcıı dıizcıılcııdi.

ol.ııı Y.ı\01 .ı 1\tcıtlirk

dc\'.1111
Kii)kti Sm-

'

i ,,

".\\!ı-.ı/

\ 'C

giirscl mnh · .ıd.ııı olumlu \'.111'>~111.ıl.ır .ıl 
dı, '>.HI) I'C sıp.ıri)lcrdc iiııcınli .ırtı)l.ır ol du. l'ck çok kiiklii lirm.ıd.ııı h.ı1 · ilik tckli li geldi. Ccııclkurm.ı1 · B.ı)k.ııılıgı Merkez
Orduc1·i ,\1lidiirltiglı'ııcc s.ıtı) rc1 · oıHı ku nılııı.ısı t.ılcbi t.ır.ılimıJc.ı lll ·gıııı giirlil -
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<,"ilik 1'·1\'1, l'cr'>oııcl ııcrcrlcriııdcki
r.1gıııcı1 °o22 .11..1ldı.

Dolıı1 .1b.1lıçc ı..:.ulnır .'ı.ırı~ Rc1oııu'ıı.1

du.

-.ofı·.1lık c~u -.r.1ııdı .ı.,·ıl dı

n·

kunııııu

ll1Uic.1 \·.ıpıl.ııı t.1ı1ırıııı k1 lı.ı,ı konuldu
\c '>.llı~l.1rııııı;d.ı \ ıı;dc -J-00 .ırrı~ gcı\ckkyirildi.
.

.'ı.1r.11

··ı..:.u ..·\lk-.u K.l'>rı'ııd.1ki . \lı).1p Y.1pı
ııı.ıı11.ırı

ı !.ıll'>i \'l' ıpckli

k.ır.ıkrcrlcriııiıı ho;ulııı.ıd.ııı

Ic dcgclrcck

.ı\Tı kuı·-. .1<;ıldı.

Bir

"Dum.ı ,\l.ırk.ı\1" ol.ııı r.ırılıi
guH·ııcc .ılrıı1.ı .ılııı.ık

ll'

IicrL·kc

o;guıı r.ırılıı

lı.ılı cdt''>l'llkr iı1ı .ır.l)tlr.ır.ık ort.ı~·.ı ..-ılur

ııı.1k

n·

huııl.m biloi-..n·.ır ort.ııı1ıııd.ı .ır

)idcıııck i<,·i ıı ..-.ı lı)ı~.ıl.;r b.ı)l.ırıldı.
re-. pir edildi 1l'

buııl.ırıı1

" Y.ıpı'<.ıl Olııı .ı1 .ııı Dcprcııı Ri-.klcriııiıı

ll O

Tc-.piri 1c

r.ıııc,iııiıı hilgi-..n·.ır orr.ıııııı1d.ı .ır~i1 lrıı

S.ınıı1ııı.1 l';ııı,ııılıgı'ııc.1 im.1ıı

Si1·i!

1--.ıbrik.ıııııı

1-.1 H.ılı l 'ııirc-.iııc . .,-.ılı)ııı.ıl.ırı
crkiıı lı.ık gerirecek "Bi lgi-..n .ır Dnrckli
Dc-.cıı ı !.vırl.ıııı.ı .'-.i-.rcıııı" kuruldu . .'-. .ı
rıl.ııı lıcr lı.ılı ı<,·ıı1 ıııu)rcri1·c "k.ılırc 1c
kimlik -.nrilik.ı'>l" HTili1·or. ı:.ıhrik.ııııı1
ı !.ılı l'ııirc-.iı1dc 200-1- ulıı1ııı ilk 6 .m
i<,·iı1dc, hir oııccki 1·ılıı1 .11 ııı doııcıııiııc
k11 .ı,l.1 urcriııı ıııikr.ırıııd.ı "o 120 .ııTI)
k.ınkdildi. Bu dıiııcıı1dcki urcrııııdcki i)·

ııı.1!.1rı k.1p'>.1mıııd.ı "Y.1ııgııı .'ıl'!ıııı , ıtt:ı 
ın·

Konıııı.ı

.\krkui" kunıl.ır.ık pcr1 .ıııgıııl.ı ilgili teorik 1c U\ '"UI.ıııı.ılı ciiriıı; 1crikli.
. t">
1c

-.oııclc

Dolııı.ıb.ılı<,·c 'i.ır.m 'ııd.ı
IT'>It.ılil

...t;

-r.
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Ic . \r.ınırk
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L'gmlu, p11 .ıııo
1c .ırk.ıd.ı)l.ırı ı<,·iıı be-.-

guııu, '->.ııı.ırçı ı i ıl m lı.ııı

....

~

<r\ic\1

pl.ıııl.ıııı.ı-.ı 1c \ cııidcıı 1:1pıl.1ııııı.1 .,-.1i~

;.

~

..

, \;.ılrılııı.ı'>l Koıııiwoııu" .,-.ılı)

ııı.11.ırııı.ı h.ı)l.ıdı.

ıııc-.i gcısckkyirildi.

•.

Elc-

Z.1r.ır Y.1p.1ıı

or.ııııııd.ı r.ı'>.1rnıf -..ıgl.ıııdı.

Bu

k.ıp-..ııı1d.ı 200'ııı1 u;criııdc wgııı1-r.ırilıi
lı.1lı dc,cııı

Ohjclcrdc

gıı'ııuıı

ı !.ılıl.m 'ıı ıı1 k.ılirc-.iııı konınq' gcli~rirc

rck

.\lı).1fl

,\1wll I !.1hcrlc)ıııc Ccııcl .\ludml\1TB.\L\1 ILLlri Tc)kil.ırıı1.1 -..1gl.1ıııı) oldugu iııık.1ııl.1r Çt'l\t'l'c'>iııdc, :...:i '>.111 200-1- \kıı irıh.1rcıı D.mc B.1)k.ıı1lı
gı'ıı.ı b.ıglı nıııı '>.ıı·.ıl~ ko)k. k.ı\lr, i)ktıııc
1c -.o'>l·.ıl re-. i'> rclrt(ııı .... ııırr.ılkriı1c b.ı«l.ı
ıı.ııı ,,;hir C.'ı.\1 rcrnıiıı.ıllcri 1FCT ı -..ı~c
-.iııdc rclcl(m gidcrkriııdcıı \'iilllc 30 ·

ııc-.ilkrL· .ıkr.ırılııı.ı'>l .ıııı.ıcıd.ı u;ıııı '>Urclı

iki

1c

Biiccklcriıı l·.r.1dik.l'>\'oııu" h.1)lıklı ımıro 

l(ııııı.ı~l.ırı'ıııı1 k.ılirc wclliklcriııiıı

'>t'll

1c

kol gcrcgiııcc, ı 2 Ck.ık 200-1- r.1rilıiııdc
Kuçuk-.u K.1-.rı'ııd.1 b.ı)l.11'.111 tl.ııııig.1'>.1,·oıı ..-.1lı)ııı.1l.1rı ı 2 H.1zir.1ıı 200-J- t.1rilıiıılk t.1ııı.1ıııl.1ııdı. L\·gul.1ın.1l.1r, ,\ !illi
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TBMM
22. DÖNEM 3. YASAMA YILI
YASAMA-DENETİM ve YÖNETİM
FAALİYETLERİ
(l Ekim 2004- 13 Temmuz 2005)
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Bas~a lık F;cativetıerı

TBMM BAŞI<ANLIT< DİVANI FAALİYE1LERİ
Türki\'c Bü,·ük ,\tlillct ,\tlcclisi
22. Dönem 3.

2ı

Ba~k.ııılık Di, · aııı,

Y.ıs.ıma Yılı'nı d.ı iiııccki \'IILırd.ı

olduğu

gibi etkin \ ' C verimli
ç.ılı?mal.ırla geride bıraktı. TBı\11,\tl
B.ışk.ııılık Di, · .ıııı, 3. Y.ıs.ını.ı
Yılı'ııd.ı 36 br.ır .ıldı. Bu kar.ırl.ırııı
6'sı için toplantı y;ıpıldı. Günlü \ 'C
rutin olan işlerle ilgili ol.ın diğer
k.ır.ırl.ır Di\'aıı Ü\'clcriııin bilgisine
suııuLır.ık oybirliğiyle elden
oluşnı ruld u.

0: i sa n 2 OO5 r .ır i h 1i

topl.uıosıııd.ı,

TBMM 'nin 85. Açılış
ilk kez
\'Crilccck olan "Milli Egcıncıılik
Onur ÖdüJi.iııi.i " nüıı Prof Dr. Gazi
Yıldönümü nıünascbctl\'lc

Yaşargil'c \ ·crilıncsiııi,

1 6 M .ı, . ı s 2 OOS r.ır i h 1i
ropl.ııırısmd.ı; İstanbul Millct\'ckili
Kemal Dcn· iş'in, B,\11 Teşkilatı
Kalkınm.ı Progr.ınıı B.ı~k.mlığııı.ı

seçilmesi
ıtı~bıılık Di,· aııı:

2004 r.ırihli

08 Aralık

topl.ıııtısıııd.ı;

nedeniyle

nıillcrvckilligiııdcn isrit:ı cttiğint:

d air

\'.ı z ı 1ı

b a ~ nı nı s u n u n ,

Dü~ürcn

Başkaniıkça m ·gun giirülccck bir

Nt:dcnlcrle .Sok.ık Çocukl.ırıııııı

birleşinıLk Genel Kurul 'un oıı.ıyı
na sumılnusını,

Çocukları

.Sok.ıga

.Soruııl.ırıııııı Araştırıl.ır.ık Alın
ıııHı

GcrckLıı

Tedbirlerin

y.ıp.ıbilmcsiııt: ili~kiıı t.ılcbiııiıı

2 3 H .ız i ra n 2 OO5 t.ır i h 1i
ı 065 TBMM
pcrsoııdi k.ıdrosuııun bir dnccc
vübclrilmcsini \'C 300 civ.ınııda
olup d.ı kull.ınılnı.ıyan \ 'C bundan

kabul cdilmt:siııi,

soıır.ı

ıklirkıınıt:si Amacı\'l.ı Kurul;ııı
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YASAMA FAALİYETLERİ
( l Ekim 2004 - 13 Temmuz 2005)

Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne 22. Dönem 3.
Yasama Yılı'nda Yeni Gelen

içerisinde Meclis Başkanlığı'na
gelen 258 adet Lınun
teklifi nden;
../ ıhzıları birle;-tirilerck 62
adedi 38 kanun oldu,
../ ı 5 ,H.Icdi Genel Kurul

İ şler

g-i.indcnıindc,

Ti.irkivc Bi.ivi.ik Millet Meclisi
Ra~kanlığı'na 22. Diincm 3.

../ ı 79 adedi komisvonlarda
bu 1u n u vor,
../ 2 .1dcdi tcklif sahibince geri

Kanunlar

ve

Kararlar

Müdürlüğü

Yasanı,l Yılı'ncb;

../

ı

82 adet kanun

Llsarısı

,llındı.

( Cumhurbaşkanlığı'nc1
giiri.i;-i.iımck

bir dah,l
i.izcrc gcrı
adet kanun

gönderilen ı ı
dahil ),
../ 258 adet !unun teklifi,
../ 27 ,1dct v•ı~;uııa dokunulmazlı ğı tczkcrc-.i intibi etti.
Kanun tasarılarından
../ Bazıları birlqtirilerck 70
,1dcdi 69 kanun oldu,
../ 2 adedi hi.ikliınctin talebi
üzerine geri verildi,
../ 67 ,1dcdi Genel Kurul
gündeminde,
../ 43 adedi koınisvonlarda
bu 1u n u\'<ır.
Kanun Teklifleri
22. Diincm 3. Yasama
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Yılı
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Yasama
Dokunulmazlığı

Tezkereleri
Yasama dokunulmazlıkları
konusunda 3. y,1sama Yılı'nda
Başkanlığa 27 ,1dcr Başb,lkl,mlık
tczkcrcsi geldi. Bunlardan 16
ad ct i K ar m ,1 K o m i s von
r<l por u y 1a kov u Fll rm <1 n ı n
milletvekilliği sıfatının soıu

crmcsinc kadar ertelendi. 1
,ıdcdi Başbakanlığa i,ıdc edildi .
10 ,1dcd i ise h,1len Karnu
K o m i s \" o n d a b u 1u nu \' o r.
TBMM Kararları
22. Diincm 3. Y,1sama Yılı'ncb,
çe)> i tl i konularda, 4 ı adet
Ti.irki\-c Bi.ivi.ik Millet Meclisi
Kararı alındı.
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22. DÖNEM 3. YASAMA YILINDA
KABUL EDİLEN BAZI TEMEL KANUNLAR
ı.

S2S ı

\,1\'Jiı
\T 27.ı 0.2004 t.ırihli K.ıdının St.ıtÜ!>Ü
.
Tc~kil.1t \'C CiJredni H.ıkkınd.ı K.ıııun

Cem:l .\1üdurlü<Tü
~

2. S2S2 S.mlı \T 4.ıl.2004 t~ırihli Türk Cez.1 K.ıııununun Yünirliik \T
u,·gubm.ı Şekli Hakkınd.ı K.ınun

3. S2S3 \,1\'llı \ 'C 4.11.2004 t.ırihli Dernekler K.ıııuını
4. S2S6 s.ı~· ılı \'C ı 0.1ı.2004 tarihli Aik \ 'C Sosy.ıl Ar.ıştırm,ıi.lr Cuıd
,\ hidürlügü Tcşkil.lt \'L Cöı-c\ · kri I-hkkınd,ı K.ınun
5. S2SH s.mlı ,.c 24. I 1.2004 t.ırihli Aik Hekimliği Pilot Uygubma\ı
H .ıkkında K.ınun

6. S262 s.ıyılı \T 1.12.2004 t.ırihli Organik Tmnı K.ınunu
7. 5263 s.ı~·ılı \T I .ı2.2004 t.ırihıi Sow.ıl Yardınıb:;mı.ı \T D .ıy.ınışma Genel
Müdürliigü Tqkil.1t \'L <_;öınkri H.ıkkınd,ı K.mun
H. S27ı s,1\'ılı \T 4.ı2.2004 Llrihli C:cz.1 .'v1uh.ıkmıt:\i K.ınunu
9. 5272 s.ıyılı ,.e 7. ı2.2004 t.ırihli Ikkdi\T K.ımınu
I O. S27S s.mlı \ 'C ı3.ı2 .2004 tarihli Ccz,ı \ 'C Gü,·enlik Tedbirlerin İnL1ZI
I Lıkkıııd.ı K.ıııun
I I . S2H I s.mlı \ 'C 2H. I 2.2004 t.ırihli \'ngi K.ınunl,ırının Yeni Türk l . irNn.ı
L\umu İk B.ızı K.ııııınl.ırda Degi;-iklik Y.ıpılnı,ısı H.ıkkında K.ınun
ı2. S2H3 S.l\ ' tlı \ 'C 6.ı.200S t.ırilıli B.ızı Kamu Kunını \ 'C Kuruluşl.ınn.ı Ait
S.ıglık Birimlerinin Saglık B,ık.ııılıgına De\-redilnıe\inc D~ıir K.mun
ı3 . S300 ,,m lı ,.c ı 0.2.2005 t.ırihli Tın m Uriınkri Li,.ımlı Dqıonıluk
K.ıııuını

ı4. 5302 s.mlı \'L 22.2.2005 t.ırihli İl Özel İd.ıresi K.ınumı
ı S. S307 s.mlı ,.e 2.:1.2005 t~ırihli Sı,·ıl.ıştırılmış Petrol G.ul.ırı (LPC ) Pi\'as.ı\1
K.ınunu

16. S320 s.mlı \'e 23.3.2005 t.ırihli Ccz.ı .\1uh.ıkenıcsi K.mumınun Yürürlük
\'L

L\ ·gul.ım.ı Şekli H.ıkkınd,ı K.ınun

17. 5324
18. S326

s.mlı
s.mlı

\'e 24.3.2005
30.3.2005

\ 'C

t.ıı·iiıli Koznıt:tik K.ımınu
t.ırihli K.ıb.ıhatlcr K.ınunu

ııa ı .
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19. 5345 >ayılı \ 'C 5.5.2005 tarihli (;elir Idaresi Başkanlığının Tc~kil.lr
\ 'C Görevleri H.ıkkınd.ı Kanun
20. 5352 savılı \ 'C 25.5.2005 Adli SicilKanunu
21. 5355 savılı \ ' C 26.5.2005 tarihli Mah.ılli İdare Birlikleri Kanunu
22. 5362 s.ıyılı \ 'C 7.6.2005 tarihli Esıı,ıC ve S.111atkJrLlr Meslek
Kuruluşları

Ka:ıunu

14.6.2005 tarihli Tırını SigortaLırı K.ınunu
16.6.2005 tarihli Yıpr~ll1.ll11~ırihi ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaşatıLlrak
Kullanılması Hakkında Kanun
25. 5368 s~ıvılı ve 16.6.2005 tarihli Lisan slı I Lu ita Kadastro
Mühtndislcri \ ' C Büroları Hakkında Kanun
26. 5369 sayılı \ 'C 16.6.2005 tarihli Evrensel Hi zmetin Sağlanııusı ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
27. 5370 sayılı ve 21.6.2005 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
Bir Maddesinin Deği ştiri lmesi Hakkında Kanun
28. 5387 savılı ve 2.7.2005 tarihli B.ınkacılık Kanunu
29. 5393 sayılı \ 'C 3.7.2005 tarihli Belediye Kanunu
30. 5394 sayıl ı ve 3.7.2005 tarihli Türkive İstatistik Kanunu
31. 5395 'ayılı ve 3.7.2005 tarihli Çocuk Kon.ıııı,ı Kanunu
32. 5403 sayılı ve 3.7.2005 tarihli Toprak Konıma \ 'C Arazi KuiL111ımı
Kanunu

23. 5363
24. 5366

sayılı \ 'C

savılı

\ 'C
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Yasz-ıa F~aliveııerı

TUTANAI< MÜ D Ü RLÜGÜ
Başkcuıı

TBMM Cem:! Kunılu'mın ~\ıprıgı

126 birlcşiın, 480 onınım ~onunıııda
çılı~nu süresi toplamı 698 ~.ıat 00

nıt.m.ık

33.06S

\ 'C

b.ısın topLuıtıbn,

Kurulu,

An.ı\ ·.ıs.ı ı'v1.1hkcmcsi, Külti.ir-S.uıat

d .1 k i ka oLu- .ı k hes .ıp 1.ı nd ı. B u
çılı~nubr.ı ilişkin ol.ır.ık

bbuileri

B.ışbnlık Divcmı, D.mı~m.ı

Y.ı\ ·ı n Kurulu, Demokrasi
Komitesi, Dmtluk CrupLm ilc
~cıııpoz\1.ım \ 'C p.mcllcrc ilişkin <;eşitli
giirc\'lcrdc toplam 1231 s.ı.n 37
dakikol <;alı,-ıldı. Bu <;.ılışnul.uda
17.200 s.ı~·f.ı nır.ınak tutuldu .
Somı<; oLır.ık, O 1.10.2004 13.07.2005 t.lrihlcrini kapsayan
\'C

-..l\'t:ı

tutuldu.

Tut.ınak turulına:-,ı istenilen 1S
İhtisas Komisyonu, TBMM Ccncl
K urulu 'nca 2. Y.ıs.ıııı.ı Yıl ı 'nd .ı
kurulma:-,ı bbu! edilen komisvonbrd.ı
<;alışmaları devam eden ı Meclis
.Soru~turnı.ısı \ 'C ı Meclis Ara~tırın.ı~ı
Koınisvonu ilc bu vcıs.ıııı.ı vılıııd.ı
kuruln~.ısı bbu! edilen 7 ·,'v1ccli~
Ar.ıştırııusı Komisyonu; TBM ı'vl

TB,'v1~1 <;cılı~ın.ıl.ırı topl.lnı

sa.lt 37

dcıkib

ı.929

si.irdi.i. Tutanak
de 50.265 s.1\'f.ı

Miidürli.iği.i'ııcc
nıt.1n.ık nınıldu.

TBMM GENEL KURULU
22. Diincm 3.

Y.ıs.ııııa Yılı ÇalışınaLın

1. - GE!\:EL KURUL
BİRLEŞİM SAYISI

OTURUM SAYISI

12()

ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA SÜRESİ

Birleşim

; 123

Açtiamayan

Birleşim

3

Açıl.m Onırum

: .ı60

Açılamayan Otunım

20

Açtlan

Görüşmeler Sırasında

Talep Edilen

TUTANAKLAR

o 9X ,,ur 00 d.ıkık.ı

.ıxo

Görüşmeler Sırasmda

Toplantı Yetersayısı

Ulaşılan

:

.ı7

3S

Ulaştiamayan

: 12

Talep Edilen Karar
Ulaşılan

...•. r 1

: 203
121

Ulaşılaınayan

: X2

'Jıa l
•.

Yetersayısı

ı v.~

,.m ı

Y,

IZOMİSYON ÇALIŞ~ARI İLE ÇEŞİTLİ ve
DIŞ

GOREVLER
(Tutanak Talep Edilen Çalışmalar)
Yılı

22. Dönem 3. Yasama
Ç ALIŞMA

KOMiSYONUN
ADI

YAZILAN
TUTANAK

SÜRESİ

A) iHTiSAS KOMiSYO N LARI

~

- Aııav.ı'>.ı Koııı i woııu

OS

-,,ı.ır

3S

d.ıkik.ı

-Ad.ılcr Ko nı iw onu

\,1.\t

sx

d.ık i k.ı

- t\d.ılcr \ 't: Karııı.ı Koıııisvoııu

77
OI

- 1\\Tup.ı

(ı(ı s;ı.ıt

Birligi

Unıııı Koıııisvoııu

30 '> .ı.ır
I (ı s.ı.ır
23 -,.ı.ır
49 -,,ı,ı r
I YY s.ı.ır
ı O -,,ı.ır
2 ı 2 -,,ı.ır
42 \.l.lt
22 s.ı.ır

-<,:c\'rc Koıııiwoııu
-Di lckçc Koıııis\·oııu
- İçi~kri Koıııisvoııu
- I ııs.ııı I J.ıkl.ırını İncckıııc Koıııisvoııu
- K lT Konıiwonu
-Milli Egiriııı Konıiwonu
-Plan \'c Blirçc Konıiwonu
- S.ıglık , Aılt: ,

<,..ılı ı rn.ı

'" Sow.ı\ Iıkr Koıııı\\ · omı

- S.ııu,· i, Ticırcr,

Enerji , 'Cıbii K.mı.ıkl.ır,
Bilgi \C Teknoloji Koıııiwonu
: Lı rı nı, Orııı.ııı \ 'C Koyi)lcri Ko nı i w onu
TB,\ 1,\1 H cs.ıpl.ırını İ ncckıııc KonıiS\'onu

B)

.,,ı.ır

I X d.ıkik.ı
20 d.ık i k.ı

ı

70
709
19

9S5

34 d.ıkik.ı
39 d.ık i k.ı
3 ı d .ıkik.ı
13 d.ıkik.ı
43 d.ı ki k.ı
00 d.ıkik.ı
23 d.ıkik.ı

397
223 1
! S6
337 1

()ı d.ıkik,ı

49X

20

d.ıkik.ı

296

S7
4

d.ıkik.ı
d.ıkik.ı

373
65

46 dakika

10.485

I O saat 08 dakika

148

24
04

s.ı.ır

786

s .ıat

s.ı.ıt ı

423
234
3ıX

MECLiS

SORUŞTU Rı\lASI KOMiSYONLARI
(9/9 ) K.ır.ıdcııiz S.ıhil Yolu i)lcriııiıı
i lı .ıb.iııdc nılirc.ıhhir firııı.ıl.ırııı iiııccdcıı
.ıııl.ı>tıkl.ırıııııı biliıııııc'>iııc r.ıgıııcıı fi\ · .ul.ırı
.1\'.ırl.l\'.ır.ık
.
.

\'c rck.ıbcrc ıııcvd.ııı \ 'crnıc\'l:rck
.
dC\·lcri bunık <ilçtidc /..ır.ır .ı ugr.ırrıgı iddi.ı
oluıı.ııı Bwıııd ı rlık \'c hk:ın t:'>ki B.ık.ıııı Y.ı).ır
Topçu !ı.ıkkıııd.ı

r· .... CL-~--·-~

i__-Li.._ı .~ ~ ~

1· (

\1 1 ' 1 1 ı~

\, \'

! 1 \ 11

!

1

\, \H 1

r{

11

\1 1 ı

1

1 '- 1 ı 1 R

Y ~a

ÇALIŞMA

KOMiSYONUN
ADI

11 '!erı

YAZILAN
TUTANAK

SÜRESİ

C) MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMiSYONLARı
( ı 0/ ı2,28 ) K.ınııı kıınını n: kıırulu~l.ırı ik
bımı \'.ILHIIU .,-.ıiı~.ııı \';lkıf, dt:rnt:k gibi

O-t

-,.ı.ır

-t9

d.ıkik.ı

73

26

s.ı.ır

23

d.ıkik.ı

377

23

'>.ı.ıt

ox d.ıkik.ı

301\

n

,,ı.ır

2-t

d.ıkik.ı

59

s.ı.ır

59

d.ıkik.ı

kunılıı~l.ırd.ı b.ıgı~ .ıdı .ılrıııd.ı topl.ın.ııı ııı.ıli
k.ı\'n,ıgın .ır.ışrırılnı.ı~ı

( 10/ lll , ı60 , 180 )

Sok.ık <;ocııkl.ırıııın

~onınl.ırının çozlınılcnt:bilnıcsi

gnckt:n

için

.ılınnı.ı'>ı

cıııknılcrin ht:lirlcnnıt:sı

(1 0/ ı 52, 216) l'.ır.ırcs \Ui~ririciliginin \'t:
p.ır.ırt:s Lıınicilcrinin sonınl.ınnın .ır.ışnnlnı.ısı

( 10/ 63,

ı

13, 131\, ı 7'), 221\) Futbol
gckn i\tcnnın ·cn

1251

k.ırşıl.ışııı.ıl.ırınd.ı nıcnl.ııı.ı
ol.ı\'l.ırın .ır.ışrırılnı.ı'>ı

( 10/ 231\) Ak.m'.ıkır k.ıçıkçılıgının
ekonomiYe, in,,ııı \'C ÇC\Tt: s.ığ;lıgın.ı \Trdıgi
z.ır.ırl.ırın .ır.ışrırılnı.ı'>ı

( 10/ 128 ) (;ckncbcl Türk cl ~.ın.ırl.ırı ııı-crici
\'t: ~.ııı.ırk.\rl.ırınııı sonınl.ırınııı .ır.ışrırılııı.ısı

17 \,l.lt

ı6 d.ıkik .ı

2-tO

( 10- 16, 262) B.ızı girişiıııcilcrcc holding .ıd ı
gcrçcklc]tirikn izimiz h.ılk.ı .ıı-z nılm · l.ı
r.ıs.ırnıf s.ıhipkrinin ııı.ıgduri\'t:tinc \'Ol
.ıçılııı.ısıııın neden \ 'C '>omıçl.ııwl.ı bu '>llrc\-rc
SPK'nun <,onıııılulugııııuıı .ır.ışrırılııı.ısı

ı2 s.ı.ır

02

d.ıkik.ı

182

s.ı.ır

43

d.ıkik.ı

636

268 saat 44 dakika

3 965

1.065 saat 48 dakika

14.598

.ılnnd.ı

( 10- 1i\5 ) M illcnTkilkri lojııı.ınl.ırınd.ı
Mmrafı (;uııgcır\iıı cıldllnilnıcsiııiıı

-t6

.ınl ınl.ırılııı.ısı \'C sorunılul.ırın bclirlcnnıoi

Sayfa

Toplamı:

131 1

,,

.~•. \. +4-:·. ,;...~t,[

l

Ya>arr ı

Yı ı

SÜRESİ

D) ÇEŞİTLİ GÖREVLER
- TB,\1.\11 B.ı)k.ıııı K.ıhullcri
B.ı>k.ıııı B.ı\ın Topl.ııırıl.ırı

- TB,\1,\1

YAZILAN
TUTANAK

ÇALIŞMA

KOMiSYONUN
ADI

29 \,l.lt 24

d.ıkik.ı

249

\J,ıt

dakik.ı

ı4

00

56

-

B.ı>k.ıııl1k Di, · .ınl Topl.ııırıl.ırı

ı

O ,,ı.ır 00

d.ıkik.ı

ı88

-

D.llll)lll.ı

03 \;l.lt 52

d.ıkik.ı

32

ı() d.ıkik.ı

98

- Kultür

Topl.ıııtıl.ırı

Kurulu

S.ııı.ıt \ 'C

Y.l\'111 Kurulu

· ı<>pl.ııırı

07 '>.l.lt

I 'C Scnıpoznlnıl.ırı

e

- Dmrluk
-

Grupl.ırı Topl.ıııt1l.ırı

Dcıııokr.ı\i

Komitc\i

l'.ırl.ııııcıırcr

Topl.ııırıl.ırı

06

\,ı.ıt

28

d.ıkik.ı

48

06

s.ı.ır

25

d.ıkik.ı

93

'>;\,lt 2ı d.ıkik.ı

224

o d.ıkik.ı

2.1

d.ıkik.ı

33

34 d.ıkik.ı

ı 70

02 \,l.lt 48

d.ıkik.ı

36

'> .ı.ıt

d.ıkik.ı

32

Birligi

ı

- l sr.ıf1 Öıılcnıc Scıııpoz1·uıııu
-

AITup.ı

Birligi

02

Scmpozn1nıu

K.ıd1ıı H .ıkl.ırı

Konulu

- Ermeni Son1nu

\J,ıt ı

02 '>.l.lt 28

- TESA \' S em pozn1mu
-

7

ı2 '>.ı.ır
l'.ıııel

Gerçeği

Konulu

02

09

Scııı p< >Z\'Uill

103 saat 45 dakika

x:ıa ı

l·c,ı \tl "\1 lh.

K\\ ı ı ' l l

\\H

•..ı;

.\\ı ı ı ı ll'\,PIH

ı

240

Yasama

YAZILAN
TUTANAK

ÇALIŞMA

KOMiSYONUN
ADI

Faaliyetlerı

SÜRESİ

E) DIŞ GÖREVLER
- Aıı.ıv.ıs.1 J\!Llhkcıncsi (Yüce Div.ııı Çalı~m.ıları )

Sayfa

Toplamı:

165 saat 59 dakika

2 602

Koınisvoııi.lr \ 'C

Çc~itli

Giircdcr

1 231 saat 3 7 dakika

Topbın ı:

17 200 sayfa

ÜÇÜNCÜ YASAMA YILI ARA TOPLAMI
I.

II.

Gcııcl

Çılışın.ıbrı

Kurul

Koınis\'lın Çalışm.ıl.ırı

698

s.ı.ıt

00 daki b

ı 2~ ı s.ı.ıt

37 d.1kib

l. 929 saat 37 dakika

'

,.

l < t \11·'.1 !h

" ''11\1/

"ı \KI\1/

\t ır 1 1·11'..:1\IR

33 065

SJ\'f.ı

17 200

s ;ll'fı

SO 265

sayfı

>

vl )dr :ı v.

PLAN VE BÜTÇE IZOMİSYONU
Komisyomh; iktisadi, mali, idari
sosyal ~1hnhra ait pek çok konuy.1
ili~kin Türkive Rüvük Miller Meclisi
Başk~1nlığı 'nca hava le edilen kanun
tasarı \ ' C tcklitlcri, kanun hükmünde
br.ırnamclcr ve rezkereler üzerinde
.ıvrıntılı teknik çalı~mal.ır vürtiti.ildti.
Öngörülen düzcnlcın~lcr tüm
bovutbrı~·la değerlendirildi. Kanuni
sorumlulukları gereğince, ilgili kamu
iLLlrelcri tarafından Ediyerleri \'C giin:v
alaniarı n da va~ .ınan g c 1i ş nı c Ic r
ıı~ıkkında Koınisvo'na çeşitli tarihlerde
bilgilendirme sunu~brı Y<lpıldı. Ayrıca,
Pl.m ve Bütçe Koıniwomı'ııda, Sayı~tay
bo~ üyeliklerine ilişkin seçimler ve
genel uygunluk bildiriınierine ilişkin
tezkereler üzerinde de gerekli çalışmalar
\'C

\' apıldı.
\'C Bütçe Konıi~vonu'na,
edilen kanun tasarı \ ' C
tekliflcrinin, İçti.izüğün 35 inci nı~Kidcsi
hükmü gereğince birbirleri ilc ılgili
ohnbrı birlcşririlmck suretiyle aynı
gündemde birlikte ele alındı. Ayrıu,
Komi~yon'a gelen bir çok kanun
ta~arısı ve teklifi, i)zclliğıııc güre, Lhlıa
dctavlı incelcncbilnıcsini tcmincn ~1lt
komisvonlara havale edildi.

!'lan

luv.ılc

K o m i s \' o n ' u n
ihtisas ı
kanun tas<Hı \ ' C

doğrultusumhki

ı 1,1 \ll

'r r r. . "·

'ı ı ı..., ı,.

teklifleri,

kanun hükmünde
devletin iktisadi-mali
yapısı, Ö7.clliklcri ve mevcut kanıu
kesimi ekonomik dengeleri gözönünde
bulundurulnuk suretiyle çeşitli teknik
bovurlarıvh değerlendirme sürecine
ral;i nmıl~lu. Öı~üıiilcn düzmlcınclcr
Ü7.crindc yine .ı\'llı çerçevede gerekli
brarııanıcler;

değişiklikler \ 'apıldı.

TBMM Başkanlığı'nca
Komisyona 2. Yasama Yılı'ndan 3.
Yasama Yılına;
- Esas Konıisvon oLuak lıa\ ·a lc
edilen; 46 bmın Lls;msı, 139 kanun
tC k J i fi ,
2 J4 ka mı n Jı Ü k lll Ü n d C
kar.1rnanıc, R5 tezkere olmak üzere
tophnı 484 adet dosya,
-Ta li Konıiwon olarak havale
edilen 18 k.mun tasarısı, 12 k.ımın
teklifi, 2 kanun hükmünde brarnamc
olnı.1k üzere tophm 32 .Hkt dosya
devredildi.
Ayrıca, TBMM Başkanlığı'nca
Komisyona 3. Yasama Yılı'nda;

- Esas Komisvon olarak 30 kanun
l 03 bnun teklifi, 4 tezkere
olmak üzere toplanı 13 7 .1dct dosy<l,
- l~1li Konıisvon ohr.1k 36 kanun
tas;ırısı, I 7 bnun teklifi olnıak üzere
53 dosv.ı h,l\'alc edildi.
r.1samı,

\ 'J<

ı

ı 1

\1

ı 1 ı ı ı' ı ı ı H

•

ç.ılı~m.ıl.ırı soııuçLıııdırıl.ın

Hiikümcr \T kanun tckliti s.ıhibi
millct\·ckillcri tar.ıf!nd.ın geri çekilen
9 ader dow.ı iade edildi. Buni.lrın ı
.ılkdi k..ınun t;ısarısı olup, 8 .ıdcdi
bmm tcklitidir.
Pl.ın ve Bütçe Koıııiwonu 3.
Y.ısam.ı Yılı'nd.ı, 1. I 0.2004 I 4.06.2005 tarihleri ar.ısmd.ı, topl.ıııı
322 s,ı,lt I 4 daki b süren 59 birlqiııı
~ · .ıp tı. B ll ç ,ı ı ı~ nı ,d ,H so n ll c ll nd ,ı
Komisyoıı'a h,l\'alc edilen 3 I adet
bııuıı cısarısı, 25 .ıdcr bmm tckliti,
3 ader bııun hiikıııüııdc k.ırarn.ımc
\'C 3 ader rezkere olmak üzere 62 .ıllct
dosy;mm r.ıpon.ı TürkiYe Bü\·ük Miller
Mccli~i Ba~bnlığı'ıı,~ suıı.uldu. Bu
dosy.ıl.mıı I O adedi i<;iıı I O Alt
Koıııis~ ·oıı kuruldu \ 'C 234 s,ı,lt ç.ılı~rı.
Ko nı i s,. o ıı \' c A 1r K o m i s\' o n
ç.ılı~m.ıl:mnın top bm süresi 556 ·s.ur
I4 dakik.ıdır.

tasarısı \ 'C k.muıı

sunuşbrı Yapıldı.

Komis~·on

gündeminde ~·cr .ıl.m
diizcnlcmclcr öngören
B.ınk .ıcılık K.ınunu T.ıs.nısı ( 176
,\1.ıddc + 20 Geçici Madde ) ilc Sowal
Gü\·cnlik Kanunu Tas.ırısı ( ı 47
M.ıddc +
36 Ccçici M.ıddc )
üzerindeki Yoğun ç.ılı;-maLır de\· anı
etmektedir.
k.ıpsaııılı

Yasama Faaliyetlerinin Niteliksel
Görünümü
Komisyon, 3. Yasama Yılı ç.ılışm.ıbrııu
20.10.2004 tarihinde b.ı~ladı. Aynı
tarihli I . birlcşiınindc 22. Yasa;ııa
Diincnıi ikinci devresi için seçilen
üyeleri .ır;ısıııd<ın b.ışk.ın , b.ı~k.ııwekili,
siizcü \ ' C k.ıtip üye seçimini
gcrçcklqrircrck Başk.ınlık Div.ını'nı
olu~turdu. Komisyon ç.ılı~nıaları
.ıpğıd,ıki b.ışlıkLır altmda iizctlcniyor:

Komis\'onc.ı görü~ülcn k.muıı
k.ınun teklifi \ ' C kanun
hükmünde k.ırarn.ımclcrdc \'cr .ıbn
ııı.ıddc s.ıyı~ı topLım 640 <;lup , bu
maddelerin 462 tanesi Ui'crindc
dcği~iklik yapıldı. Bu çalı~nı.ıLlr sonucu
Türkin
BüYük
~1illcr ,\ 1cclisi
.
.
B a ~k ,ı n lı ğı' na s un u !.ı n 4 I ,ı dcr
Koıııiwoıı raporu, metni \ ' C ekieri
topLımı 4477 s.ıybd.ın olu~m.ıkradır.
Ayrıc.ı, Komisyon br.ırıyl.ı Tuc111.1k
Müdürlüği.i'ncc I I gündem m.ıddcsiııc
ili~kiıı 2044 s;ıyf.ı nıraıı.ık nıruldu.
Pl.ııı \'C Bütçe KoıııiwonumLı

Devlet Bütçesi ve
Mürc.ıkibcn

2005

ı

c ı

\!

'

r r,

·ı

•• -

....

.J.

U---.-:ı
··L~l'1
t .l '·· ·.~ı

l,'

h. ' \ r 1 '1 r

Kalkınma Plaıu

~Lıli Yılı

Genel \ ' C
Bütçe K.ımm T.ı.s.ırıl.ırı ilc 2003
Mali Yılı Genel \'C K.ırnıa Bütçe
Kesinhesap Kanun Tas.ırıLırı'nm
üzerinde 55 t,ri.iıı sürecek müz.ıkcrclcrc
K.ınn.ı

,.
L

30 kanun
tckliti, Genel Kurı.ıl'd,ı

42 birlcşinıdc görü~iilcrck bnunbştı.
Halen, Genel Kurul gündeminde 14
adet Sırasayısı alıııı~ Komisyon raporu
buluımıakr.ıdır. Lunmi son.ınılulukbrı
gereğince, üç kun.ılu~ t.ır.ıfıııdan çeşitli
t.ırihlcrdc Komisyon '.ı bilgilendirme

tasarısı,

L

:mı F.ı<ıııvrıı: ı

"ı \H

'r

1

\lı

1 ı

r r' rı ı 1<

ı.

Y>sa:'a

Yılı

geçildi. Maliye Bakanı'nın bütçe
sunuşunun ardıııdaıı hükümetin, 2003,
2004 vıllarına ait İcraatları ve 2005
yılına ait politika hcddlcri tüm
boyutlarıyla değerlendirildi. 37 genel
bütçeli ve 53'ü üniversite olmak üzere
63 katma bütçeli kamu idaresinin
faaliyetleri 2003 yılı kesinhesapları
üzerinden bütçe hedefleri de göz
önünde bulundurularak denetime tabi
tutuldu. 2005 vılı bütçe ödenek
tcklifleri de ~uııaç ve hcddlcriylc birlikte
değerlendirildi.

Bütçe dengeleri gözcrilnıck
suretiyle; 19 genel bütçeli ve 20 katma
bütçeli kamu id.ırcsiııin ödenekleri
üzerinde artırma, eksiitme \ ' cy.ı
.ıktarma yönünde değişiklikler yapıldı.
40 maddesi bulunan Bütçe Kanun
Tasarısı 'nın ll maddesinde ve ekli 3
cetvelde değişiklik yapıldı. I 2 maddesi
bulunan Katma Bütçe Kaııuıı
Ta sar ı s ı' n ı n 3 nı .ı d d c s i v c c k 1i
cetvellerinde de yine aynı şekilde
değişiklik yapıldı.
Anayasa'nın

161. maddesi
bütçe kanuniarına
bütçe ilc ilgili hükümler dışında hiçbir
hüküm konulamayacağı düzenlemesi
doğrultusunda bütçe kanunlarında yer
almaması gereken hüklimlcrin ilgili
kanuniarına taşınması ve uygulanıada
ortaya çıkan sorunların giderilmesine
yiinelik yürürlüğe giren Bazı Kamın
doğrultusunda,

\ 'C

Kanun Hükmünde

Dair Kanun
üzerinde bütçe hukukunun
giiçlcndirilmcsinc vönclik tıtız
çalışmalar yapıldı.

Kamu Yönetimi
Personele ilişkin düzenlemeler,
yürütülmekte ol.ın kamu personel
rejimine ilişkin çalışmalar güzönünde
bulunduruhrak ele alındı. Mali esasların
5018 savılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu esasları paralelinde
düzenlenmesi güzctildi. İdari
yapılanma, denetim gibi konuLırda
norm ve standart birliği sağlanmaya
çalışıldı.

Sosyal politib alanında faaliyet
giistcrcn kamu idarelerine ilişkin
yürürlüğe giren Aile ve Sosyal
AraştırmaLu· Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkıııda Kanun, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat \ 'C
Görevleri Hakkında ICınun, Sosyal
Yar d ı nı iaşma ve Da yanışma Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun üzerinde .ılt
komisyon ça lı şmaları da dahil olmak
üzere titiz ç.ılış nular yap ıldı. 2. Yasama
Yılında üzerinde yoğun çalışmalar
yapılan Belediye Kanunu ve İl Özel
İdaresi Kanunu tekrar ele alındı.
Ayrıca; yürürlüğe giren Arsa Ofisi
Kanunu ve Toplu Konut Kanunu 'nda
Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi

P!
·''

Kararnanıclcrdc

Değişiklik Yapılmasına

,.'

Yasama Faal verer•

ilgili çalışnular halen sürmektedir.

Genel M üdürlüğü 'n ün Kaldırılması
ve Köv Hizmetleri
Genel Miıdürlüğü'nüıı K~1ldırılması ve
Bazı Kanunlarda Dcği~iklik Yapılınası
Hakkınd.1 Kanun, Bazı Kamu Kurum
\' c K ur u 1u~ 1ar ı ı1.1 Ait S <1 ğ 1ı k
Birimlerinin Sağlık lhkaıılığı'ııa
Dcwcdilıncsiııc Dair K.1nun, Gelir
İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat \'C
Görevleri Hakkında K.ınun üzerinde
k a m u \'. ö n c t i m i n i n \'c
. n id c n
yapıl.mdırılması doğnılnısunda gerekli
düzenlemeler vapıldı.
Hakkında Kaııuıı

Personel Rejimi ve Kadro lar
!CıdroL1ra ilişkin 190 Savılı Genel
Kadro \'C Usulü Hakkınd..ı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Değişiklik Y~ıpılmasına
Dair ICınun, Emniyet Teşkilatı

K.1nuııu'ııda Değişiklik Yapılmasına

D i , .•ın ct İ ş 1cr i
\'C Görevleri
Hakkınd~ı Kanunda Değişiklik
Yapılmcısına D.1ir K.ıııun üzerinde
Da i r

Ka n u n ,

B.1şkanlığı'nın Kuruluş

çalışmalar \' apıldı.

Halen Genel Kurul gündeminde
ver aLın Türkive İstatistik Kanunu
Tı~arısı üzerinde .ılt komisyon çalı~nusı
d.ı y.ıpılm.ık suretiyle ç.ılışmalar
tamamlandı. Awıca, Düzcnkyici \'C
Dcnctlcvici Kuruml.ır Hakkınd.ı
Kamın '[1s.ırısı üzerinde Alt Komisyon
ç a 1ı şma 1.ı rı n ı ta m .ı m 1.1 nı ı ş o 1up,
Komisyon çalışnı.1ları dC\·am
etmektedir.
Bunlara iLl\'c olarak; An.1yas.ı'd.ıki
ilkelere \'C uluslar.ır.1sı denetim
stand.ırtl.ırııu uvgun, çagchş de mokrasinin gelişimine katkı s.1gl.ıy.ıcık
ve toplumun beklemilerini kar~ılayacak,
belge deneriminden zİ\\1dc içeriği öıı
plana çıkar.ıcak, teknolojik ol.ı
nakl .u d .ın ya r.ır 1an cı ıı \'C bu n Lırı n

A~· rıcı, Memurlar \'C Diger K.ımu
Görevlilerine Bir Dcreec \ 'erilmesi
Hakkmdcı K.ınun üzerinde çcılışmalar
vapıld ı. K.ımu personel rcj i ın i ne
vönclik h.ızırl.ınmakta olcın c1sarı göz
önünde bulundurul.ırak personel
tnC\'ZU.ıtın.1 ilişkin önemli değişiklikler
vcıpılnı.ısınd.ın bçınıldı. Kadro ihdas
ve iptalleri kamu maliyesinin imkanları
göz önünde bulundunılnıak surctivle
kamu hizmetinin gerekleri, vcnidcı~
y~ıpıhnnı.1 doğnılnısundcı yeni hizmet
birimleri kurulması, konunun önem
\ ' C aciliyeti gibi çqitli boyutlard.ı
titizlikle incelendi. Bu çerçevede, Adalet
B.lk<u11ığı, Emniyet Gcncl ı\1 üdürlüğii,
lnönü U niversitesi \'CTürki\'c İstatistik
Ku nun u bdrolarına; topl.ıı~1da 21.980
kadronun ihd.ıs edilmesi, Gelir İdaresi
B.ışkanlığı bdrolarındaıı ise toplam

yanınd.ı vargı ~'etkisine i~lerlik kaz.ın 
dırılac1k

bir Sayışta\''111 oluşturulması

anıcıcıvh h.ızıri;ınaı~ kanun tckidi ilc
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9431 kadronun iptal edilmesi ve sonuç
olarak 12.549 kadro ilavesinin
vapılnıası uygun gürüldü.

Kanun

'Eısarısı,

Komisvonun üzerinde
bir Lısarıdır.

çalışmı~ olduğu diğer

Sosyal Güvenlik
Kamu Gelirleri

Çiftçilerin üzerindeki riskler
karşısıııda güvenceye kavuştunılmasıııa
yönelik Tarım Sigortaları Kanunu
'Eısansı üzerinde alt komisyon çalışması
da ~·apmak suretiyle kapsamlı çalışmalar
yapıldı. Ayrıca, Sosyal Güvenlik
Kanunu Tasarısı ( 14 7 Madde + 36
Geçici Madde ) üzerindeki çalışmalar
devam etmektedir.

Kamu gelirkrini doğrudan
ilgilendiren kanun tasaniarına ver
verildi.

-Vergiler
Vergi al.mında Vergi Kanunlarının
Yeni Türk Lirasına Uvumu ilc Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun i.izcrindc çalışmalar
sonuçbndırıldı.

Diğer

- Yatırımların ve İstihdamın
Teşviki

Plan \'c Bütçe Komisyonu'nca 5084
Kanun'un etkinliğini ve

sayılı

verimliliğini

artırmak

amacıyla

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ik
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılınası
Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
üzerinde alt komisyon çalı~ınası
vapılmak suretiyle çalışıldı.

- Kamu
Terkini

Alacaklarının

Ka.mm Tasarısı ve Teklifleri

Aik Hekimliği Pilot Uygulaması
Hakkında K,mun, Bankalar Kanunu
ilc Radvo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yavınları H;ıkkında K.ınuıH.ia
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
Denizli· Buldan ve Çevresinde,
Hakkari'dc, Bingöl-Karlıova ve Çevresi
ilc Erzurum-Çar'da Meydana Gelen
Deprem Afctlcriııc ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılınasına Dair Kanun
üzerinde gerekli çalışmalar yürüti.ildü.

Sayıştay Üyelik Seçimi
Sayıştay'da açık bulun;m 8 Sayıştay
üvcliği için 832 sayılı Kanun'un değişik
6. maddesi hükmü uvarınca
Komisyon\h seçim vapıldı. Sayıştav
meslek mensupları kontenjan
grubundan lO, Mali ve Babnlığı
meslek mensupları kontenjan

Tahsil ve

Vergi dışı kamu alacaklarından
kavnaklanan sonıniarın lıalli ve tahsil
kabiliveri
bulunmavan
.
. alacaklardan
vazgeçilmesine vöndik Bazı Kamu
Alac.ıklarınııı 'Eıhsil ve Terkinine İlişkin
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Ya~ ııa Faaliyetlerı

bilgilerden önemli ölçüde yararl.ınıldı.

grubund,m 4

\'C diger .1dad.1r kontenjan
2 olnuk üzere 16 .ıd.l\'
belirlendi. Bclirlcnm .1d.1ylara ilişkin
bilgi formbrı Komisyon raponma ekli
bir şekilde Genel Kurul 'un takdirine
~unulm.1k üzere Mccli~ B~1şbnlıgı'n,1
sunuldu.

gnıb und .1n

Bilgilendirme
Kanunları

Sunuşları

gereğince,

Hazine
T.C. Merkez Banbsı
\ 'C Tıs;u·n.ıf McYduan Sigorta

Mi.istqarlığı,
Başk.mlığı

fonu Başkanlığı tarafınd.m Komis~·on.l

27 / 10 / 2004
16 / 10 / 2004
12/ 01 /2005 - 28/ 04/2005 tarihlerinde

Genel Bütçeli Kuruluşların Genel
Uygunluk Bildirimi

bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Anıca;
özcllqtirme uv gııbııuLmnda ortaya çıkan aksakJıkl:1r,
tarım sigortas ı , özürlükr, aile hekimliği ,
b.mkacılık konu!Jrınd.1 da çalışnular

Genel bütçeli kuruluşların kesin
hesap t.1sarılarının mi.iz.1kcrclcrindc,
S.1yı?t.w t.1r.1fından Ti.irki\'c Bi.iyi.ik
Millet Meclisi'ne sunulan genel
u\' g u n lu k b il d i ri m i n i n iç cr d i g i

vapıldı.

KOMiSYONUN GENEL ÇALIŞMA TABLOSU
ESAS KOMiSYON
22 Dt>m.:ııı
3 Y.ı,,ım.ı Yılı
2.
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Ya~~ma Yıl

TBMM'NİN DENETİM ÇALIŞMALARI
Gelen Kağıtlar'da yayınıbndı.
1222 adedi işlcmde bulunuyor.

Sözlü Soru Önergeleri
a) 22. Dönem 3. Yasama
216 adet Sözlü Soru
Önergesi 2. Yasama Yılı'ndan
intikal etti. 299 adet Siizlü Soru
Önergesi \Trildi.

Genel Görüşme Önergeleri
a) 22. Dilnem 3. Yasanu
Yılı 'nda; 1O adet Gcııel Görüşme
Önergesi 2. Y~1sam.1 Yılı'ndan
intikal etti. 3. Yasam.1 Yılı'nda 6
adet Genel Giirüşme Önergesi
veri ldi.

Yılı'nda;

b)Sözlü Soru
Önergelerinden;
68 adedi cevapbnd ırıldı , 42
adedi önerge sahiplerince geri
alındı, 2 adedi İ çrüzüğe uygun

b) 22. Dönem 3. Yasama
3 adet Genel Görüşme
Önergesi görüşülerek reddedildi.
13 .1det Genel Giiıiişme Önergesi
gündemde bulunuyor.
Yılı 'nda;

olmadığından Başkanlık'ça

Önerge sahiplerine iade edildi,
176 adedi gündemde, ll adedi
ise gündeme girecek.

Meclis Soruşturması
Önergeleri
a) 22. Dönem 3. Yasama
Yılı'nd.1 2 ~1det Meclis
Sonı~nırnıası Onergesi verildi.

Yazılı Soru Önergeleri

a) 22. Diinem 3. Yasama
4247 adet \ 'azılı Soru
Önergesi verildi.
Yılı'nda

b) Yazılı Soru
Önergeleri nden;
2228 adedi cevapbndırıldı.
7 adedi Önerge sahiplerince
geri alındı.
30 adedi İçtüzüğe uygun

b) 22. Diinem 3. Y.1sama
2 Meclis Soruşturması
Önergesi Genel Kurul'da
giirüşülcrek reddedildi.
Yılı'nda;

Meclis Araştırması
Önergeleri
a) 3. Yas<lma Yılı'nda; 2.
Yasama Yılı'ndan 64 adet Mecli~
Araştırması Önergesi intikal etti.

olnudığından lhşkanlıkça

Önerge sahibine iade edildi.
76 adedi süresi içinde
cevap !and ı rı 1m,1d ı ğı nda n
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cdiyor, 1'i isc henüz çalışmalarına
b.ışhuııadı. 68 adet Meclis Araştırması
Önergesi halen gündemde buJumıvor.
2 adct Meclis Araştırması Önergesi
yctcr sayıda imza kalmadığından
işlcıııdcn bldırıldı. 6 adct Mcclis
Araştır-ması Önergesi gündcmc
girccck.l adet Meclis Araştırması

3. Yasama Yılı'nda 95 .ıdct Meclis
Araştırması Önergesi \Trildi.

b) 3. Yasama Yılı'nLb; ı 8 .ıdct
Araştırması Öncrgcsi

Meclis

güri.işi.ilcrck kabul cdildi. 8 ~ıdct

Mcclis Araştırması Komisyonu
kuruldu; bunlardan 3\i raporunu
vcrdi, 4\ini.in çalışmaları dcvam

Oncı·gcsi işlcnıdcdir.

3. YASAMA YILINDA KURULAN
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMiSYONLARI
vctiştiriciliğinin

Patatcs

i.ircticilcrinin

152,216

.ılınması

ve patates

sorunlarının araştırılarak,

gcrckcn önlcınlcrin bclirlcnnıcsi

amac!\·la
Türk sporunda şiddet, şi kc, rüşvet vc haksız

ıOj63,ı

2

13,
38,179,228

rckabct

iddi.ılannın araştırılarak alınması

gereken önlcınlcrin belirlenmesi amacıyla
Akaryakıt k.ıçakçılığının

ckonomivc, insan

\ 'C ÇC\TC s.ığlığına vcrdiği zararların

3

ı

araştırılarak alınması

0/ 238

bclirlcnmcsi

gcrckcn önlcnılcrin

.ımacıvla

Gclcnckscl Ti.irk cl

s.matları

üretici vc

sanatkarlarının sonınlarının :ıraştırılarak,

4

cl s.matlarının geliştirilmesi, korunması

ıo; ı28

\ 'C

gclecck kuşaklara .ıktarılması için alınması
gcrckcn önlemlerin bclirlcnmcsi anucıvla
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Millcn·<:kili Lojınanbrında ı\1ustaE1
Güngiir'ün öldürülın<:sinin ,1\'dıııl.mlnı.ısı
\ ' <:sorumluların bdirlcnm<:si anucıvb

ıo; ı8S

Bnı giri~imcikrin
g<:rç<:kkştirdiklcri

6

holding adı altında
izinsiz halb .1rz voluyb

tas.ırnıf s.ıhiplniııiıı m.ığduriv<:rin<: \'<ıl

ıo; ı6,262

açılın,1Sll1111 n<:d<:ıı w \onuçLırıyLl

bu sür<:çt<:

SPK'nın sonııılulugunun ar.1ştırılank
,llıııın,lsı

gn<:k<:n

iiııkınkriıı lxlirknın<:si

aınacıvb

7

Tiir<: v<: namus cin.l\Ttlcri ik bdınlara \'<:
çocukbra viindik şitkinin sdxpkriııin
,lraştırılarak alııını.1sı gn<:k<:n iinknıkriıı

ı o; ı48, ı82,

187,284,285

lxlirkıım<:sİ anı,Kıvb

8

Oııdokuz Mavıs Ünivnsit<:si'nck k<:\'fl

ıo ; 25 ı

yüıı<:tiın, bınu bynakl.mnın
kull.mınıı

v<:

am,lÇ

dışı

bdroLlşnı,l iddial.mııın

araştırılar.1k alınması gn<:k<:ıı iiııkınlcrin
lxlirknnı<:si amacıvla
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KİT KOMiSYONU

3. Yasama yılında KİT Komisyonu yaptığı 40 Birlcşimdc:
200 kuruluşun
514 hesap dönemini denetlecli.
Bunların; 42'si ibra edildi, 66'sı şartlı ibra edildi,
4'ü ibra edilmedi, XX'i ise genel görüşmeye sunuldu.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME I<OMİSYONU
Üçi.incü Y.ıs.ını.ı Yılı'nd.ı Insan
H.ıkbrını İnceleme Komisnmu sekiz
dcLı ropbndı

adet

\ 'C

buJunnuk üzere 12 komisvon kurdu.
komi .w onlar \ ' C inceleme
\Tr leri şöyle:
Kunıl.m

Komis\'<m'a 1307

baş\'uru v~ıpıldı.

İlierde İncelemelerde
Bulunmak Üzere Oluşturulan
Heyetler

ü ç ü ll c ü y ,ı s ,1111 <1 y 1 lı ' ll d .1
Komis\'Oil 'a 29'u \',ı ha ncı, 17\i \'erli
olmak. üzere t<;pbnı 46 h~yct
ziv~1rcttc bulundu.

./ Art\'in-Rize illerindeki inceleme
h ev eti
./Ed i rne - Kırkl.ırcl i i Ilcrindeki
inceleme heyeti
v'Karabi.ik- Kastamonu illerindeki
i nceleme heyeti

İ n s .u ı H ak Lu ııı ı İ n c c Ic m c
K o m i s\' o ll u \' c Yu n .ı ll i st an
Ombud~manlı<rı'nın
ortak inisiyatifi
:c>
•
ilc "Om bu ds m .ın Kuru m u n u n
Oluşnınılnusı" konulu bir konferans

./Mersin ilindeki inceleme hevcti

v'İst.mbul ilinde inceleme he~·cti

gerçekleştirildi. Konfcr.uısa, A\'nıp.ı
Ombudsnunı 0-'ikit(ırm

\ 'C

(ilde avrı <ıyrı iki kez incclcmcl~rde
bulunuldu )

A\'nıp.ı

Konsc\'i İnsan H.ıkl.ırı Komiscri
Alv.ırc . Gii-Roblcs 'in y.ını sır.ı çok
s.ıyıd.ı p.ubmcntcr \ 'C bilim .ıd.1mı

./Trabzon-Giresun illerindeki
inceleme heveti
v'Tckird~ığ-Edirnc illerindeki
inceleme heyeti
v'Koc.ıcli - Kandır.ı illerindeki
inceleme heYeti

katıldı.

A\Tıcı, İns<11l 1-LıkLırını Inceleme
Kon~iwonu B.ışbnı Nc\ ·~ chir
Millcn;ckili Mehmet Elbtmış,
Türkive Gönüllü Teşekküller Vakfı
t.ıratiı{d.m Ulusl.ırarası İsl.mı Düny.ısı

./ Ad.m.ı i 1i nde i nceleme hevcti
./Mardin ilinde inceleme heYeti
v'l)i~·arb.ıkır ilinde inceleme heyeti
./Eskişehir ilinde inceleme heyeti

STK'Lırının btılımıvb lstanbul ' d,ı

düzenlenen "Dcgi~cn Düny~ıd.ı Yeni
Bir \'izyon Ara~· ışı " konulu

Avrıc.ı değişik ilicrdeki
duruşnı .1ları izlemek üzere 5 hcvct

konkr~ıns.ı katıldı.

İnsan H.ıkLırını İnceleme
Komisyonu, verinde incelemelerde

.

[

oluşnınıldu. Bu hc~nlcr
duruşnı.ıl.ır şö\'le:

. -- ...ll ...... ,
1

1

•

1'

1""
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h \'

1ı '

\\H

\1

ı

ı

r'

ıı

H

\ 'C

izledikicri

3 Y~ ;arr _, Y ı ı

.IM;u·din Ağır C:ez;ı Mahkemesi'nde
Mardin ili Kızıltepe
ilçesinde güvenlik güçlerinin .ıçrığı
arq sonucunda yaşam!Jrıııı yitirdiği
iddia edilen Ahmer Kaymaz \ 'C Uğur

giirüşülen,

Kaymaz'ın duruşması,

.1( rl.imi.~h.u1e Ağır(l::7~1Mahl(i:nni'ndc
gürüşülcıı, Gümüşlunc

ili Şiran ilçesi
Elmaçukuru Küyü operasyonuna
çık.ııı askeri birliğin açrığı arcş sonucu
Olcl\' Bayr.ık ve Kenan Çubuk'un
yaşanıını yitirmesi \'C İsmail S.ırı ilc
ScLıharrin Çubukçu isimli küylülcrin
varal.ınnıasıyla ilgili duruşma,
.IJ(;u~uııan Aslivc (o.a Mahkımcsi'ııdc
görüşüleıı , Karanun ili Akşchir
kas.ıbasıııda Akçaşchir Bcledivc
Başkan ı \'C d iğer kasaba 1ı ları ıı
jandarnuıım kötü ıııuanıclcsinc maruz
kalması olayı ilc ilgili duruşma,
.IEskişchir Ağır Ceza Mahkemesi'nde
göri.işülcn, Eskişehir ili Mahmudivc
ilçesinde 18.02.2005 tarihinde
meydana gelen Scydi Barral Özcan'ın
iildürülmcsi obyıy!J ilgili duruşm.ı.
Komisyonını Yurtdışı Ziyaretleı·i

İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu, ihtisas alanına giren
b.ışb ülkelerdeki uvgulanıal.ırı yerinde
giirmck \ 'C incelemek üzere İsvcç'iıı
Stockholm ve Alıııanva'ııııı Berlin
kcıırlcriııi ziyaret etti.

Komisyon'u Ziyaret Eden
Heyetler
Koıııisyoıı\ı,

3. Yasama Yılı'nda,
ve I 7'si vcrli olmak
üzere, toplam 47 hcycr ziyaret crri.
Zivarcrte
bulunan .\ ' abancı hcverlcr
.
.
30\ı \ ' abancı

şunlar:

.1 Almam·;ı Prnresran Kilisesi HC\·eti
.IHollaııda Temsilciler Meclisi
Ilcyeri
.IÖzbek Sivil Toplum Kurulu
Başkanı

.ITiirk-Aiman Dosrluk Grubu
Başkanı

" Bosna-Hersek Yerinden Edilen
Kaybolan Kişileri Arş. Kom.
He\·eri

\ 'C

n.miııı.ırk.ı Ulm.ıl Ins.ın Hakları

Kuruluşu

I Icvcri

.1 Asuri federasvoııu
Heveri
.
.

.Iİsvcç Parlamentosu Heyeri

.1 Avrupa Komisyonu Türkiye
Temsilciliği Müsteşarı

.IKüba Büyükelçisi
.Iİralv~ııı Ulusal İrtif.ık Panisi
M iIlc tv c killeri
.1 İulvan Seıı.ıtosu ve Temsilciler
Meclisi A~·nıpa İşleri Ortak Komitesi
I Icveri
.1 Dan i nu rka lhğı ııısız İ nsa n
I !akLın Başkan Yardımcısı ve Proje
Yönericisi

J
1 c, ı \1 ı ' ı ı K K .\\ ı ı .., ı 1

\ \

r< ı .., ı

1

.\1 rı r ı ı ı ' ı) ı H

Yas

./ Kusva

Başkanı, Din İşleri Sorumlusu

rL:dcr.ıwoııu K.ıb.ırdL:\'

B.ıllcır c: uın. Jhşi~L:ııti Nal.ısik'tL:
lhşbııı

\'C

hcvct
./İwcç ParbmL:ntosu llınılı P.ırti
Millm·ckillcri

bL:r.ıbnimkki

lıL:\'L:t

v'Holl.md,ı Rd(mıı.ıtoıisclı D.ıgblad

./İsp.ın~·a Bü~·i.ikL:Içisi

G.ızctesi Yazı Işleri

./ J}.miııwk.ı Büyi.ikclçi.si, D.ıııinı.u-k.a
O m b u d s m .ın ı \'C H o 1Lı n d .ı
Om budsm.ııı ı
./ Yu ıı ,ı ıı i .s t .ı ıı B ü ,. i.i k L: 1~- i s i
./ !-"ransa Büyükelçisi
./ Alnıanva K.ıtolik Kilisesi \'L:
Alman Gazetecileri lln·ni
v'Fr.ııısız Bckdi\'C İl İd.ırc ı\llcclis
B.ışk.ın Y.ırdımcısı \-c rramız Insan
H.ıkLırı Örgi.iti.i YiinL:ticisi
./ Alnı,ın Elçiligi Ki.ilri.ir Biilümi.i

ı\1i.idi.ini

\'C

./D,uıiııwk..ı İn'>..m Hakl.uı Direktörü

\'C

bcr.ıberindcki lıe\-ct

./İs,·eç Bi.i~·i.ikclçi.si

./BMGS İıtS<Ul H.ıkLuı S.ı\'llllllO.lh.ıı
Özel Temsilcisi
./İ.S\'cç P.ırl.ınıentosu İnsan Hakları
Komis\'Cınu ı\11 illet\-ckillcri
./ Alm.ım·a fcder,ıl Cumhuriveti
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DILEI<ÇE I<OMISYONU
Dilekçc Koıııisvonu'na gelen
dilckçc savısında üneeki diincmlcre
oranla yaşanan artış dc\·anı etti. 3.
Yasama Yılı'nda Dilckçc
Komisyonuna 2092 adet dilckçcylc
başvuru oldu. Başvuruların 223 ı 'i
karara bağlandı. Biiylecc Dilckçc
K o nı i s .\' o n u ' n a
b c k 1c .\' c n
başvurularla birlikte i.i~· yasam.ı
yılında verilen toplam dilckçc sayı~ı
9 ı 25'yc ulaşmış oldu. Karara
bağlan.ın dilekçc savısı ise 7792'yi
buldu.
22.

Alınan

bu kararların tamamı
İçti.izi.iğün ı ı 9. maddesi gereğince
itiraz olmadığından kcsinlcşti.

Dilckçc Komisyonu Genel
Kurulu'nda incclcıncvc alınan
dilekçelerin bclirlenıncsindc, çok
sayıda b.ışvurusu olan dilckçclcrlc,
konuları itibarı ilc toplumun belli
bir kesimini ilgilendiren dilckçclcr
iincclildi kriter olar.ık gözcrildi.
Önceki diinemlcrlc kıvashndığında,
22. Dönem genelinde v;ıtaııdaşların
vaptığı başvuruların önemli bir
biiliimi.ini.in, olumlu şekilde sonuç 1an d ır ı 1d ı ğı gür ü 1i.i \' or.

Dönemde

Dilckçe
63
konuda, \'aUnd.ışbr toplu başvuru
hakkını ku!Lmarak; 3 milvon 378
bin ı 79 imza! ı, 2 milyon 876 bin
245 adet dilckçe verdi. Bu dilekçc
konularından buıları Dilckçe
Komisvoııu
Genel Kurul
Gündemi'ne alınarak görüşi.ildi.i ve
karara bağlandı.
Komisvoııu'na, sınıflandırılan

Komiwonuııun iizclliklc Genel
Kurul toplantıl.ırında alınacak
kararlara ışık nıratacakhrı di.işi.ini.ilcn
dilekçc sahipleri, sorumlu idari
m.ıkanıbrııı temsilcileri, bilimsel
görüşlerini almak üzere konunun
uznı.ınları, akadcnıisycnlcr, ilgili
nıc~lek kuruluşları ilc sivil toplum
örgütleri temsilcileri dinlendi.

Son yas:mıa dünemlerinde hiç
toplanmayan Dilckçc Komisyonu
Genel Kurulu, ilk dct:ı bu dönemde
düzenli bir şekilde toplantıya
çağrıldı. Bu toplantılarda halkın
geniş kesimlerini ilgilendiren
başvurular ele .ı lındı. Bu n br TBMM
İçtüzi.ığünün 116 . ve devamı
maddeleri gereğince karara bağlandı.

Bu Yasama Yılı'nda 8 toplantı
ilc toplumsallık arz eden I 5 dilckçc
konusuını incclcvcrck sonuçlandıran
Dilckçc Komisyonu Genel
Kurulu'nun gi.iııdcnıiııc aldığı
b.ışvuru

konul.ırını şu

iizctlcnıck

mümki.indi.ir:
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1 - Konut

Edindirıne Yardımı

K.ınunu'nun

kapsamlı

değişiklik ç.ılışnıası başlanlmışrır. Toplu

Uzun \'lll.ırdır 'Konut Edindirmc
Katkı P.ıy.ı' .ıdı altıııd.ı çalı~;mlard.ııı
topl.ın.m \'C bir süredir ropl.ııınıayıp,
bir ıın · i devletin \T\ ' .1 kuruml.ırııı
uhdcsiııdc bckkrikrck, \';lt<md.ış.ı i.Kk
cd i 1m eve ıı pa raLırın m iktarı i Ic
iidcnikbilirliginin rarrışıldıgı topl.ıntı
ıı c t i c c s i ıı d c , h .ı k ., .ı h i p Ic r i n i ıı

Yapı Yiiııctinıiylc ilgili düzenkıneler
ilc yauy \'C dikey kat mülkiveri
koııusund.ıki düzenleme ~· .ılışm.~ları
ise dc\· ;ını etmektedir.

3 - Telefonlardan Alınan Sabit
Ücretierin Kaldırılması
S .ı b it tc Ic fo n !.ır i 1c c c p

m.ığduri~-ctlcrini iiııkıııck am.ıcıyl.ı
b.ışlatıl.ın ıncvzuat ç.ılı~m.ıl.ırının bir

tclcfonl.ırınd.ııı alııun s.ıbit ücrctiıı
y.ıs.ıl d.l\'aıugıııın

.m önce sonuçlandırılnusı \T konut
cdindirmc hak sahipliği ropit

olup olnudığ;ın.ı

ilişkin çok sayıdaki başnınıııun ele
.ılındığı toplantıda, sabit maliverin
s.ıbit tıcrctk, dcgişcn m.ılivctkrin ise
konuşma ücretiyle karşıl:ınmasının
genel bir bbu! olduğu \'C düıwadaki
uygulam.ıl.mıı da bu şekilde va~1ıldı&ı
ilgili ııı.ıbnıl.ırca belirtildi. T<;pl.mnJ:ı
konuyla ilgili ol.ırak, An.l\·asa
,\Lıhkcmcsi r.ır.ıfınd.ın 4 Şub.ıt İ 924
günlü, 406 sayılı Tclgraf \'C Telefon
K.ınunu'mın ek 18 inci maddesinin
.-.omuı.ı 4502 s.l\ ·ılı \'asan ın 12. maddesi
ilc eklenen tikr.ı~b ;·cr al.ın '\abit ücret"
siizcü kle ri n i n A n<l\'a s.l\'.ı a vkı rı
olıııadıgın.ı \'C itirazın r~ddiı~c 1O Şubat
2004 gününde ov birligi ilc kar.ır
\'lTildiği i[ıdc edildi. Konıis\'<md.ı daha
sonra s.ıbit ve cep tclct(.ınlarından
.ılın.ın sabir lıcrctlcriıı iptaline ilişkin

çalışmalannın hızlandınlnı.ısı viinüııdc

karar

üzerinde

aııv~ııerı

alındı.

İd.ırc, bu konuda \' ,ıs<l r.ısarısı
tasbgı ç.ılı~ması b.ışlattı.

2 - Deprem Bölgeleri İçin Kat
Mülkiyeti Kanununda Değişiklik
İstemi
Deprem ri~ki oLm bölgelerde, K.ıt
Mülkiveri K.ıııunu'mbki ,· ıkıııı \'C

ycııidc.n y•ıema m.ıddcsind~ki ittiLık
hükmünün, çoğunluk ir.ıdcsi şeklinde
düzcıılcnmc'>inc ilişkin Komisyon
toplantısıncLı; depremde yıkılan
bin.ıl.ınn vcııidcıı yapılandırılın.ısı vcy.ı

gtiçlcndirilmcsinin mevcut mevzuat
içerisinde çiizümlcncbilcccgi
belirtilerek, 634 s.mlı Kat Mülki\'Cti
K.ınuııu'ııun ı-c,·iz.c edilmesi ilc. de
U\' gul.ımal.ırda nıc\· dan<ı gelen
aksaklıkl.ırııı gidcrilmcsilll: \'Önelik
giirü~ ort;ıy;ı konuldu.

d.ıv.ı .ıçıl.ınu~·.ıcıgı \'iıntindc k.ırar.ı
v.mldı.

4 - DMS Geçerlilik Süresinin
Uzatılınası

1999 yılında yapılan Devlet
Ad.ılct lhbnlıgı, K.ıt

~lcnıuriycr Sm.ın'nda b.ış.ırılı olup da

,\1ülkivcti
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2004 vılıııda yapılan DM sıııavıııa
kadar herhangi bir kamu kurum ve
kuruluşuna
gircmcycnlcrin
k:ızaııdıkları hakkın 2004 vılındaki
DMS ilc sona crcccğini belirterek
geçerlilik süresinin uzatılması ilc ilgili

degişik yiiııdeıı doğrud~m

yapıLm başvuruların görüşü ldüğü

Türkiye'nin tüm bölgelerindeki
uvt,rtılamalarında adil bir birlikteliğin

komisyon toplantısında; idarenin
2002 yılından bu yaııa, hizmet
gereklerini daha uygun yapacağından
dolayı merkezi yerlcştirnıc hizmetini
ÖSYM Başkanlığı'na devrettiği
hatırlatıldı. Komisyon 'da yapılmış bir
sınavı sonsuza kadar geçerli saymanın
kamu hizmetinin gerekleriyle
bağdaşmavacağı, bunun bir tarih
sınırlamasıyla kcsilıııcsiııin gerektiği

yönünde karar verildi .

5 -

Doğrudan

Gelir

Desteği

Uygulamaları
Doğrudan
gelir desteği
u y g u 1a m a 1a r ı
k o ıı u s u ıı d .1
gcrçcklcştirilcıı Komisyon toplantısı
sonucunda, 2005 yılında tarımsal
destekierin Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'na geçmesi nedeniyle
doğrudan gelir desteği uygulamaları
için yeni bir Bakanlar Kurulu kararı
gerektiği anlaşıldı. Bu çerçevede

Bakanlık

tarafından

çalışmaların

başlatılan

bir

an önce
sonuçlandırılması ve beklenti
içerisinde bulunan çiftçilere normal
gelir desteği iidcınclcrinin yanısıra
değişik tarını teknikleri uygulamak
suretiyle üretimi arttıran çiftçiler için

1-

ı, ı \1 ı 'ı ı ı-.

K \\

ı ı ı., r 1

gelir desteği
uygun olacağı, ayrıca
ha\'Vancılıkla uğraşan ve tapuda.k.i vas{i
çayır ola.n kadastro geçmemiş alanlarda
bulunan arazilerin tespit koıniwomı
sağlanmasının

tarafından

vapılan

keşiflerde

sağlanm.1S111111 uyt,rtın olacağı yiinüııdc

karar

alındı.

6 - Köye

Dönüş

Projesi

Dilckçe Komisyonu'nun boşaltılan
kövlcrle ilgili "lGiye Dönüş Projesi"
kapsamında gelen dilekçclcr
konusunda yaptığı toplantıda, Doğu
\ "C Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
terürün aktif özelliğini yitirmesi
sonucu bu bülgelerden göç etmek
zorunda kalanların istekleri
doğrultusunda tekrar köylerine
dönmek arzusunun ortaya çıktığı
belirtildi. Bu doğrultuda, nüfus
harekctliliğiııiıı olduğu ifade edildi.
Devletin bu konuda vatandaşların
nıağduriyetiııi giderici bir çok redbiri
aldığı, ancak, uygulamada görülen
bazı aksaklıkların da giderilmesinin
gerektiği belirtildi.
Bu değerlendirmelerin ardınd.1n
Dilekçe Komisyonu;
Köye Düııüş Projesi için Genel
Bütçe'den ayrılan payın yi.ikscltilmcsi
ve projeye dahil iller bazında ihtivaca
giire dağıtılması,
Proje kapsaınında köyüne döıınıek

_"ı_\ J{ r ..., ı 1
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vasama Faal vetler

Kanunu ' oLırak anıl.uı k.uıundaki bir
maddeyle Komisyon \ın aldığı kar.ır
doğrultusunda bir düzcıılcmc

ist<:\Tn v.H.ınd.ışl.nın uzun süre
be kle mc~ i n i ön k mc k .ı macı\' l.ı
k ur u nı 1ar a r.ı s ın d .ı \'ür ü tü Ic n
işlemleri n aza! tılm.ıs ının s.ığlanm.ıs ı
\ ' C işlerin tck elden ~· ürütülmcsi,

vapıbrak, muhtarların ııı.ı .ışl.ırının

2

misline kad.ır .uttırıhbilmcsinc imkan
t~ınındı.

UlusLır.u.ısı kuruluşların bu

8 - Yurtdışı Yükseköğretim
Diplamalan Denklik İşlemleri ve

projc~·c m.ıddi desteğinin sağLuım.ısı,

Proje üzerinde çalışm~ı yapac.ık,

Uygulamaları

gclişrirccck, t.uııtıp .ml.ır.ıc.ık, nırtdışı

Yu r t d ı ş ı

\' ü k s c k ü ğ r c ri m
denklik i~kıııkri \ ' C
uygulaııı.ıl.ırııı,ı ilişkin çok savıd.ı
baş nı r u ıı u ıı b i r 1eş t i r i le.r c k
görüşüldüği.i topl.ıııtıda ise, ilgili
birimlerde .ılııuıı k.ırarl.ır \ 'C yapılan
uygııl.uıul.ır sonucunda tespit edilen
çelişkileri gidcrici \ ' C uyguLııııay.ı
standart gerirecek somut kriterleri
belirleYici \'asal düzcnlemclcrin bir
~uı önce y.ıpılnı.ısı gerektiği belirtildi.
diploıııaları

rcm.ısl.m

\'Üri.itccck koordiıı.ıtür bir
kuruluş un oluştu rul nı.ıs ının uvguıı
o 1d uğu , yönü ıı d c k .ıra r a 1d ı.

7 - Muhtarların Sosyal ve Mali
Durumlarının İyileştirilmesi

,\rlu h r.ır m .u ş !.ı rı nın .ı rttı rı 1nı.ı~ ı,
sosyal h.ıkl.ırınııı ivileşririlmcsi ve
B ,ı~- K u r p ri ml~ ri ıı i ıı d c\' 1ct
tar.ı fıııd.111 k.nş ıl.ı ıım .ı\ ı ıu i1iş ki ıı
dikkçckriıı ele .ılıııdığı komisyon
topLımısı sonucuııd.ı ise, köy \'<:
mahalle muhtarbrıııın ödcııcklcriııiıı
arttırılm.ısı için h.ızırl.ııuc.ık olan
kanun teklifinde, nüfus r.ıpı.\ı, sosyoekonomik uclişnıişlik düzc\·i dikkate
.ılııı.ır,ık k.~kmckndirmc. suretiyle
ödenekierin arttırılnı.ısıııııı uygun
ol.ıcağı belirtildi. Ayrıc.ı, smy.ıl
t,>livcnlik priıııkriııiıı devlet rar.ıfind.m
karşıl.ııınusıııın uygun olmadığı \ 'C
gerekli düzcnkmcııiıı y~ıpılm.ısınııı
g cr c k 1i o 1d uğu k .ır ,ır ı ~ıl ı n d ı.

Topl.uıtıd.ı, 2547 s.mlı K.uıun'da

d.ı bu düzenlemelerle ilgili kriterlerin
yer alnusına yönelik gerekli vasal
düzcnlcmclcrin bir .ın i.) ncc
çıkarılması gerektiği t.ıvsivc edildi.
Avrıca, Yurt Dışı Yi.ibckôğrctinı
Diplonı,ıları Denklik Yünctıııcligi'nin
yeniden düzcnlcnnıcsi ve
uygul.ımal.ırd.ı belirlilik ilkesinin de
göz önünde tunılar.ık, öğrenci
tercihini belirlerken \i.iri.irlükte ol,ın

kur.ı!Lırın geçerliliğini korunusına

\'Ünclik, yetkili idari nuk.ıml.ırc.ı
gerekli çalışmaların d,ı yapılması
kararı .ılın d ı.

Ko m is\·onun bu topLımısı nı n
ard ı nd.ın k.ım uo\' Unda 'Torb.ı

r.ıa ı
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9 - Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin
Özlük Hakları

belirtildi.
Y:ısal boşluktan ka\ · nakl.ındığı

Çarşı

iddia edilen denetim eksikliklerinin
insan s,ığlığını konw:ın genel mevzuat
çerçevesinde ele alınmak suretiyle
giderilmesinin zorunlu hale geldiği
\ 'C konuy:ı ilişkin yasalaşm.ı sürecinin
tamamlanmasına kadar, alrvapısının
oluşturulnı.ıya b.ışl.man modern
laboratuarların veterli niteliktc \ ' C
sayıda faal hale getirilerek dcnctimlcrindcki eksikliklerin v:ıkit
kaybedilıııcksizin giderilmesi gerektiği
\'Ününde brar .ılındı.

ve mahalle bekçilerinin özllik
hakları ve çalışma koşulları ilc ilgili
dilekçelerin ele alındığı Koıııi~yon
toplanmında, bckçilerin 722 sayılı
kanun.ı aykırı olarak, kendilerine tcvdi
edilen görevlerden ba ş ka işlerde
çalı~tırılnı.mıa~ına yönelik, yetkili idari
makaıııLırca gerekli çalışm.ının
\ ' apılması gerektiğine karar verildi.
Komis)'On\m verdiği bu kararın
bckçilerin
kendi görev aLmlannda çalıştınlmasına
yönelik hazırladığı bir gcnclgcvi tlim
il valiliklerine gönderdi. Ayrıca, idare
konu~· la ilgili bir yas:ıl düzenlemeyi
tamamlayıp Mcclis'c ~C\ · k etme
apııı:ısına gelmiş bulunuyor.
ardından , l<;işleri Babnlığı

10 - Genetiği
Organizmalar

ll Batıran

ve holding isimleri
yurt içinden \ 'C yurt dışındaki
vatand:ışlardan Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili
hiikünılcri çerçevesindeki yas.ıl
zonınluluklara uynı.ıdan toplanan
tasarrufhrla, ticari faaliyet gösterdiği
ve \'atandaşların mağduriyctinc sebep
verdiği iddiaLmnı içeren çok sayıdaki
başnıruların giirüşi.ildüğü Komisyon
toplamısı sonucunda; mevcut yasalara
rağmen fiili bir durum oluşup mcri
nıc\'Zuat çerçevesinde çözlimli
münıki.in giizüknıcycıı siiz konusu
holdinglerin faaliyetlerinin ve
hisscd,ırl.ırın durunılarının vasal bir
zemine oturtulup, şirketlerin tlim
kayıtlarının tescil edilebilmesi için
vas ,ıl bir diizcıılcmcnin v:ıpılması
altında ,

Gcnctiği dcğiştirilıııi~

organizfayda ve zararlarının 1996
yılından itibaren dünya gündemini
meşgul ettiği ve Türkiye'de bu konuda
y:ısal dlizcnlcmc eksikliğinin
bulunduğunun ortaya konulduğu
toplantıda, bu çerçevede TBMM 'de
kabul edilen 'C:ırtcgcna Biyot,rüvcnlik
Protokolü'nc uygulamada etkinlik
kazandırılarak hukuki boşluğun
doldurtılması ve Tarını ve Kiiyişlcri
Bakanlığı taratindan hazırlan~uı Ulusal
Biyoglivcnlik Kanun Taslağı'nın bir
an önce somıçlandırılnıası gerektiği
maların

i

1

'

'

1·'

ll

Tasarruf

Holdingler

Değişik şirket

Değiştirifmiş

l

Vatandaşlardan

Adı Altında Topladıklan Paraları

ı

\1

',,

vasama Faaliyeti

gerektiği

yönünde brar ;ılındı.
Komisyon topLınnsının .ırdından
TBMM Genel Kurulu'nda
konuyla ilgili ol.ırak verilen ,\1cclis
Araştırnı.ısı .ıçılııı.ı~ı önergesi
bbu! edildi.

12

Televizyon

tümünü ~·akıııd,ııı ilgilendirdiği,
gelecek nesilleri \'C eğitimi
etkilevcrck iiııcmli sonuçlar
d oğu r.ı b i Ic c c ği ~· önü n d c
birleştiler. Bu doğrulnıd.1, RTÜK
\'C Türk Dil Kunınıu ' nun ciddi
bir çalışnı.ı içerisinde olduğu
nırgul.ın.ır.ık, dildeki \'ozlaşnıa
konusund,ı toplumd;ı hassasiyet
oluştuğu belirtilerek, cksiklikk.r in
giderilmesi \'Önünde giiri.iş ortava
konuldu.
·
.ıyrıc.ı

Ka-

nallarında Yayınlanan Şiddet

içerikli Programların
Engellenmesi
Bazı

tcleviz\'on kaıuiLmnLb

yayınlanan pn;gr.1nıl.mıı, Türk
,ıilc yapısını, çocukl.1rın \'C
gençlerin psikolojik gcli~inıini
olumsuz etkilediği \'C ilgili id.1rc
nı ;1 L1nı 1a rı t.1 ra fı ıı da n h u
progr .1mları ıı engel k n nı es i ne
\'Önelik tedbirlerin .ılııım.ıdığı
koııusund,1 çok s.1\'ld.1ki

dilckçcniıı

14 - Bclcdivclcrin imar
planlarında okul . sahası olarak
a~Tılan g;nTi nıcnkullcrin ilgili
nı.ıkanıl.ır tar,ıfınd,m vasal sürede
kamulaştırma i .şlcminin
~· .1 p ı im .1 ın .ı s ı
ha kk ı n d a ki
başnııı.ıl.ırla ilgili toplantı brarı
\' ,ız ını ı d c v .ıııı c t ııı c ktc d i r.

birleştirilerek

g i i r Li ş ü 1d Li ğ ü

K o nı i s \ ' o ıı
ise rening ugruna
.1 i k
ya p ı s ı ıı .1 z a r ,ır v c r c n
nrouraml.1rııı
isim \ ' C form.ıt
t
b
d c ği ş i k 1i giy 1c y ,1 yı ıı 1.1 rı nı n
-,ürdürüldügü if.1dc edildi.
top~.mtısınd,ı

15 - YaşiıLır için gündüz
bakımevi açılması konmund:ı
bu 1u na n 111C\' Zu.ıt boşluğu
lukkındaki b.ış\·uru görüşülnıi.iş
olup, top1.1ntı k,ır,ırı yazımı
devanı etmektedir.

13 - Türk Diline Giren
Yabancı Kelimeler İle Bmıların
Yaygın Kullanımıyla Oluşan

Tabcia

Kirliliği

ve Dilde

Yozlaşma iddiaları
Konuyl.ı ilgili 1 1 biıı inızalı
dilckçcnin görüşülmesi
soııucumia, k.1tılınıcıl.ır, soıı.ınun,

Türki\T'dc ~·a~.ıyaıı iııs,1!ll.mıı
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DİLEKÇE KOMiSYONU'NA AIT İSTATİSTİKİ BİLGİLER

22. Dönem 1. Yasam~1 Yılı'nda gelen dilckçe sayısı
22. Dönem 2. Yasama Yılı'nda gelen dilckçc sayısı
22. Dönem 3. Yasama Yılı'nda gelen dilckçc sayısı

2815
2092

TOPLAM

8400

21. Dönem 'den 22. Dünem 'e devir olan dilckçc

3493

sayısı

728

TOPLAM

9125

22. Dönem l. Yasama Yılı'nda Karar olan dilckçe sayısı
22. Dönem 2. Yasama Yılı'nda Karar olan dilckçe sayısı
22. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Karar olan dilckçc sayısı

2437
3124
2231
7792

TOPLAM
22. Dönem 'de Mevzuata uygun
kaldırılan dilckçe sayısı

olmadığından işlemden

618
8410

TOPLAM
1

Komisyon 'da görüşülmektc olan dilckçc sayısı
( İdari makamlardan cevabı alınmış ve Komisyon 'da
incelcnnıcktc olan dilckçclcr )
Bakanlıklardan cevap bekleyen dilckçc sayısı

292

TOPLAM

488
785

Birden fazla bakaniıkiara havalc edilen dilckçc sayısı

91

22. Dönemde dilekçeleri görüşmek üzere Yapılan
G<:.:nel Kurul Toplantı Sayısı
22. Dönemde Başkanlık Divanı toplantı sapsı

8
23

22. Dönemde Komisyon Genel Kurulu 'nda Alınan Karar Sayısı 15

Toplu Dilekçeler
Sınıflandınlnu~_!Jaşvuru

Toplu dilckçc..sayıs~ ---- _ " _
Toplu imza sayısı

J1"',J*"n··~4t

, ,_
~

1· t ı

\\ ! '1

63
2.876.245
3.378.179

konusu

,. ,

- - .!i:__ - _ _ _ _
.u__
1 ı..:

K.\\ 1 1 "1 1

"ı

\ R 1 \ 11

.\\ 1 1 I 1 1 1 \, 1ı
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Başkanlık Faalıyetlerı

TBMM BAŞKANLIGI FAALİYETLERİ
İLETiŞiM O F İ S İ ÇALIŞMALARI
Yazılı

Materyall er

Hazır!Jıun

147

Bilgi Notu:

Değerlendirme

25

Raporu:

Basın Dunınısu:

33

Hazırlanan Konuşma ı\llctııi:

21

H.1zırbnan

Tekziplcr:

7

Hazırlanan Mes;ıjlar:

87

H.ızırlanan M,ıblclcr:

Hazırlaıun
Telgraflır

9

Riiportajlar:

12
511

:

BAS l N O RGANİZASYONLARI
Diizenlcncn
Yemekli

B,ısın Toplantısı:

Basın Toplantısı:

Ulusal Televizyon ve
Gazete

14

Riiportajı

G.ızetc Röportajları:

21

:

4

Televizyon Riiportajı: 17 (Canlı Yayın 6)
Meclis TV:

6

Yurtdışı Ziy.ıretleri Sırasında
Y.ıbancı B.ısına Verilen Röport,ıjLır:

r
1· (

ı

\\)'

16

;

-.

ıvı;amıYı

Gelen Davetiye

Sayısı:

2597

Telefon Talepleri
Telefon

1~1kbi:

Telefonla

2879

Görüşülen:

1503

Randevu Talepleri
Randevu Talebi:

2559

R.andevu Veri !en:

607

Randevuların

Kategorik

Dağılımı

M illetvekili:

263

Eski Milletvekili:

39
33

Kuruluşbrı:

Sivil Toplum

104

Bürokrat:
B.1sın

Talebi

134

( Yerli-Yabancı ):

Kabul Edilen

Basın

29

Talebi:

Diğer:

139

Heyet:

107

Yabacı

31

Hevet:

76

Yerli Heyet

ııa ı
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1
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'
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Genel Srı •eı~·lıK Faal vet ::r

TBMM

Başkanı'nı

Ziyaret Eden

Kişi Sayısı

2361

Günlük Ortalama Görüşülen Kişi Sayısı (İş günü)
TBMM
DIŞ

Başkanı'nın Çıktığı

Yurtiçi Gezi

Sayısı

ll

27

TEMASLAR

TBMM

Başkanı'nın Çıktığı Yurtdışı

Gezi

Sayısı

:

6

(Italy.1, Azerbaycan, Poloıwa, Lüksenburg, A\'lı~tral~·.1, Amerika )

Gelen
( Şili,

Cumhurbaşkanı Sayısı:
Güne~ ·

Rusya, filistin, Cez.1yir,

Gelen Meclis

Başkanı Sayısı

8
Kore, Lctonva, KKTC, Ukrayn.1 )

:

10

(Portekiz, Bmn.1 Hersek, Belçika, A\Tup.1 Pari.1mentmu, Lübnan,
K.1z.1ki~tan, hans.1, İt.1i\' ,1, Hindi~r.m, IS\'eç )

Gelen

Başbakan Sayısı:

4

(Yen i Zcl.md.1, lr.1k, Pakist.111, ı\bkedony~1 )

Gelen Büyükelçi

Sayısı:

44

GENEL SEI<RETERLİK FAALİYETLERİ
a-Hukuk Müşavirliği
Üçüncü Yasama Yılı'nın
başlangıcı olan 01.10.2004
ile 30.10.2005 tarihleri arasında;

.1dedi ı 06ı 'dir. Bunların 799 adedi
Kunım lehine, ı 06 adedi Kunmı ab·hine
olmak üzere topi.lm 905 a-dedi
'>omıçbndı. 156 adet da\'a da halen de,·am
ediyor. (Ek-2 )
ı\1.1bmca istenilen çeşitli konularla
ilgili 46 .1det hukuki görüş verildi.
(Ek-3 )

25 .1Lkt da\ .1 açıldı, 1 tane .si
lehine sonuçlandı. 24 adet
d~1\' ,ı hak n devam edi~· or. ( Ek- l )
( Gümiıııüze kad.ır .1çıi.m b ürün d.l\'ai.lrın
Kunımuıııuz
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Dava

Sayısı

Toplam

Kı,ıtbnnı.ısı

Özgürlüğün

Konıma Aııucıd.ı

Tr.ıfik K.ız.ısı ( ALıcık )

T.ızıııiıı.ıt Da\'al.ırı

Cez.ı D.ıv.ıları

Al.ıc.ık D.ıv.ıbrı

İ pt.ıl D.ıv.ı!Jrı

DA\'ANI:\ ADI

AÇILA::-J

25

ı

2

3

ı

-!

1-!

D.ı\',ıl.ır

TopLım

o

o

o
o
o
o

ı

Soııuçl.ııı.ııı

Ek-I

Kurum Lehine

o

o

()

o
o
o
o

Soııuçi.lıı.ın

Kurımı Alcvlıinc

ı

o

o
o
o
o

ı

D.ı\ · ,ıl.ır

~oııuçl.ııı.ııı

24

2

~

:>

ı

4

13

Eden

D.ınl.ır

H.ılcıı DC\·.ıııı

3. YASAMA YILI'~I:-\ BAŞLA:-\GICI OLA:-\
Ol EKI.\! 200-! - 30 HAZİRA::-J 2005 TARİHLERİ ARASI::-.:DA
ÇEŞİTLİ KONULARDA IDARE LEHİ;\'E \'E ALEYHiNE ADLİ \'E IDARi
YARGIDA AÇILA~ DA\'ALARI GÖSTERİR RAKA,\ISAL DE(;ERLER

e
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7
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·-..7::

t; . . i"
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f ı ıı

:

~: ~:

.n'- j

lt

(;
l
2-t

T.ıznıiıı.ır D.ıv.ıl.ırı

7
3
14
1.061

Te'>pir D.w.ı'>ı
Tescil D.ıv.ısı

Diğer D.ıv.ıl.ırı

Toplam
Dava Sayısı

Cez.ı D.ıval.ırı

33
23

344

Tr.ıtik K.ız.ıl.ırı

613

D.ıv.ıl.ır

Toplanı

İpr.ıl D.ıval.ırı

ADI

Al.ıc.ık Da\·.ıl.ırı

DAVA~IN

AÇILAN

799

15
3
3
H

23
4

535
20H

Kurum

Akvlıiııc

106

o
o

2

o

7
5

34
5H

Soııuçl.ın.ın

o

Ek-2

Lehine

Sonuçl.ın.ın

Kurıını

905

8

3

5

9
15

266
30

569

D.ıv .ıl.ır

Sonuçlanan

156

6

o

9
2

14

44
7H
3

Hakn Devam
Eden D.ıval.ır

ÇEŞİTLİ KONULARDA İDARE LEHİ1\:E VE ALEYHİ~E ADLİ
VE İDARi YARGIDA AÇILA~
GÜNÜ,\1UZE KADAR BÜTÜ~ DA\'ALARI
GÖSTERİR RAKAMSAL DE(;ERLER
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' va ;ama Yı

Ek-3

ÇEŞİTLİ KO:--JULARDA TB,\!IM BAŞKANLICI ve
GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA
SUNULAN MÜTALAA \'E BILGI NOTLARI

SUNULDUGU MAKAM
TBMM

Mütalaa ve Bilgi Notu

B.ı~k.ııılığı

Genel Sekreterlik

4
45

Makamı

49

Toplan1

v"İçi~leri B~ıkanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İ şleri Genel
Müdürlüğü'nün "Kimlik Paylaşım
Sistemi Proje Tanıtımı",
v" AK Parti Genel Merkez Gençlik
Kolları 1. Olağ~ın Genel Kongresi
için davet edilen yalxmcı konukların
TBMM Başkanvekili tarafından

b- İdari Şube Müdürlüğü
kamu kurtını
\ ' C kurulu~ları ilc sivil toplum
iirgi.itlcrinin etkinlikleri için TBMM
salonl.mnın tahsisi Genel Sekreterlik
İdari Şube ı\1üdürlüği.i'ncc yapıldı.
Buna göre, TBMM salonlarında
çeşitli konularda; 14 toplantı, 2
seminer, 1 brifing, 4 scmpozyum,
2 panel, 1 balo, 5 kabul, 7 tanıtım
ve kokteyl, 7 de sunum-giistcriaçılı~ faaJiyeri gerçekleştiri ldi. Bunlar
şu şekilde iizctlcncbilir:
3. Yasanu

Sayısı

Yılı'nda

k.ıbulü,

v" Anavasa Mahkemesi B.ışkan

lığı'nın "Anayasa Mahkemesi'nin
43. Kuruluş Yıldönümü Koktcvli",
v"Daııışta\' Başkanlığı'nın "137.
Kuruluş YıkÜinümi.i ve İdari Yargı
Günü Kokteyli",
v"TBMM Tarım, Ornı.ın ve
Kiiyişleri Komisyonu Başkanlığı ilc
Türkive Süt, Et, Gıda Sanavicilcri
ve Ür~ticilcri Birliği'nin (SETB İR )
düzenlediği "Süt ve Süt Ürünleri
Kokteyli",

Tören Salonunda
v"Kültürlcrarası Araştırma ve
Dostluk V.ıkfı'ııın düzenlediği
"Otantik Türk Musikisi Konseri ve
Sema Gösterisi",
v"Vcnczucla Büyükelçiliği'nin
düzenlediği kitap tanıtım koktcvli,
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Genel Sekreterlik Faalıyetleri

Temsilciliği

Sorumlusu Dr. Gcrh<u-d
Sabathil ve beraberindeki heyetin
kabulü,
v"' Tüıi<ivc-Swivı::Huiamcntobı~ır.ı..~ı
Dostluk Grubu üyelerinin,
' Ortadoğu-Balkanlar ve Kafkas
Ülkelerinin Dostluk Grubu
Başkanları' ilc toplantıları,
v"'Türkiyc-Malczya Parlamentolararası
Dostluk Grubu
Üyelerinin , Güneydoğu Asya
Ülkeleri Dostluk Gnıbu Başkaılları
ve ri.im millcrvckillcri' toplantıları,
v"'Dcnizli Milletvekili Üınmct
Kandoğan'ın, " İstanbul Pangaltı
İlköğretim Okulu Yöneticileri ve
Öğrencilerini" kabulü,
v"' Sakarya Milletvekili Hasan
Ali Çclik'in, "Sakarva İli Karasu
İlçesi Atatürk İlköirctim Okulu
Öğrencilerini" kabulü,
v"'Kamınlar ve Kararlar Dairesi

v"'Habitat \ 'C Gündem 21 Gençlik
Dcrncği'nin, "Yerel Gündem 21
Ulusal Gençlik Parlamentosu l.
Olağan Genel Kurul TopLımısı
Sonuç Bildirgcsi "nin sunumu,

Büyük Grup Salonunda
.iTüıi<ivc Sak.ıtlar fcdcr.ı.wonu 'mm.,

"İkinci Ôzürlülcr Parlaı;ıcntosu
Toplantısı",

v"' Adalet Bakanlığı \ ' C Türk
Parlamenterler Birliği'nin
düzenlediği "AB'yc Katılımın Ulusal
Hukuk Düzenlerine Etkisi Konulu
Seminer",
v"' Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ' nın düzenlediği, "lO.
Dönem Çocuk Meclisi Açılış
Toplantısı",

v"'TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanlığı'nın düzenlediği,
"Türk Tarih Kunuııu Başkaııı Prof
Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun "Ermeni

Başkanlığının ,

Sovkırımı İddi<llarına Karşı Yabancı

Hollanda ' nın

Amstcrdaın Üniversitesi Sivasal
Bilimler Öğrencileri Dcrn~ğinc
"Yasama " konularında verdiği

A~şiv Belgeleri " konusunda
sunumu ",

brifıng,

Küçük Grup salonunda

v"'Diyarbakır Milletvekili Prof.
Dr. Aziz Akgül 'ün, Orta Doğu
Teknik Univcrsitcsi 'nden bir grup
öğrcncivc "Mikro Kredi" konusunda
bilgilendirme topl.ıntısı,
v"' Bursa Milletvekili Şerif
Birinç'in, "Bursa İli Karacabcv
Bclcdive Meclisi Üvclerini" kabulÜ
.
'

Türk Kadınlar Konseyi
Derneği ' nin düzenlediği, "Pckin 4.
Di.i n va K ad ı n Konferansı n ı n
lO.Y;Iına Doğru Kadın ve Sağlık "
konulu seminer,
v-n~MM AB U~'luıı Komisyonu
Başkanlığı'nın, "AB'nin Almanya
v"'

.
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"
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Eski Senato Salonunda
..!TBMM Başkanlığı'nın dü;r..cıı
kdigi "Avrup.ı'da Ve Türkiye'de
P.ırl.mıcııto Reformları Konulu
Ulusl.ır.ır.ısı

Scnıpozyum",

..i Türk P.ırl.mıcııtcrkr Birli~'ııiıı

düzcıılcdig'>i
L

ı,

,,
1

,,
lı
ı

e

'

"AB

toplantı,
Şeref

Salonunda

..!Türki\'c

Div .ıbct Vakfı'nın

düzcıılcdig,i , "K,ııı ~ckcri iilçünıü
taram.ısı",

..i Sağlık Bak.ınlıgı 'nın, "Organ
Bağış Kamp.my.ısı",

<._;enel Sekreterlik İdari Şube
Müdürlüği.i'nün k.ıtkıd.ı bulunduğu

öteki erkinlikler ise

..i Toplumsal, Ekonomik, Siy.ıs.ıl
Ar.ıştırm.ılar Vakfı

(TESAV) nın
"Si\'a.'>i Partiler \ 'C Seçim
Kanuııl.ırıııda Dcği~iklik Önerileri"
konulu toplantı,
..!Türk P.ırlanıcntcrler Birliği'nin
düzenlediği, "AB Sürccimk K.ınıu
H.ırcmı.ıl.ırıııııı Denetimi, Aıı.ı\·.ıs.ıl
Bovut, Y.ısal Düzenlemeler \ 'C AB
Müzakereleri konulu p.ıııcl",
..i Aııkar.ı Üııi\'ersitcsi \'C Türk
di.i;r..cıılcdiğ;i

P.ırl.ınıentcrler Birligi'ııiıı ort.ıkl.ış.ı

"Türkiye - AB
konulu panel,

şüylc:

..!Cı.uııhuıiyet K.ıdıııl.uı lX..ıııcği 'ııiıı
düzenlediği

"Cumhuriyet B.ılmu",
Ba~ ka ıılıgı 'nı ıı
" Kuruluş Yıldiiııümü Kokteyli",
..!Habim \ 'C Gündem 21 Gençlik
Dernc ği'niıı , "Yerel Gündem 21
Ulusal Gençlik P.ırlanıcııtosu
Kurulu;. Bildirgesi" sununıu,
Türk Dcmokr .ı-. i \',ı kfı i Ic
U 1m la ra r.ıs ı Cu nı h u ri ycrç i 1cr
Emtitüsü'nün düzcıılcdigi "Gençlik
ı'v1cclisi B.ışkcııt Staj Progr.ımı"
konulu toplantı ,
..i Türki\T Ekonomik ve Sos\'al
Etüdler Vakfı'nın "Egitim , İ ş .ve
S i\'asettc K ad ın " kon ulu s u mı mu ,
..i P.ı ri a mc ıı t< >lar.ı ra s ı D< >s tl u k
..i D.ıııış t .ı y

Scmpoz~ ·umu",

Ilişkilcriııiıı Geleceği"

Aıım.ı,

Gençlik \'C Spor B.ıyr.ııııı Hafta s ı
nedeniyle, " Dcmok.r.ı'>i Egitimi \'C
Okul ,\1ccli'>lcri Projesi" konulu

İlerleme

Raporunun Dcgcrkııdirilmc'i
konulu -,cnıpozvtım",
..!Türk Kadın Dernekleri
ı:-:cdcrasyoııu'ııuıı düzenlediği, "S
Aralık Türk Kadınının Seçme \'C
Seçilme Hakkımıı Kaz.aıııldıgı Gi.iıı"
konulu toplantı,
..i RTÜK ve Türk P.ırbmcntcrlcr
Birlig;i'ııiıı orrakla~.ı düzcnlcdigi,
"AB S ür c c i ıı d c ,\1 c d\' .ı ,. c
Demokrasi Konulu Scmpozyum",
..i Türki\'<.: İsrafi Önleme Vakfi'nc.ı
düzcıılcııcıı, " İ-,rafı Önleme

düzenlediği,

B.ık.ııılıgı'ııııı

..!Milli Egitim

düzcıılcdiği, At.ıtürk'ü

' ' · ' ' ' ' ' ' ' " - ~''ıı ... ı; "ı\ıtı

.... ı;

\f

ı rı rr,ıııı<

Genl <;ekreterllk f, ·ıı~~ııerı

CrupLuıııııı

muldür) işlenıleri biten 13 ihale
vapıkiı. İh.ılclcr genel obr.ık birim
fİ\·,ıt b.ızıııd,ı olduğı.uıd.ın 24 farklı
tl;·nı.ı ilc sôzlcşm~ imz;ıl.ıııdı. Bu
alımları n tut .ı rı K D V hariç
5.466.013,77.- YTL.'dir.

Genel Kurul

Tc>pl.ıııtıbrı,

v'H,ıccttcpc Üni\ 'Cr.~itcsi Çocuk
Bilim
D .ı lı \'C Tlirki\'c Milli Pcdiatri
Dcrııcgi'ııiıı dlizcııledigi "Çocuk
\'C Şiddet Koııusuııd.ı Ulkcnıizdc
Yapılnı.ısı Ccrckcıılcr" konulu
Rch.ıbilitawoıı Sağlığı Aıı.ı

toplamı,
S.mmııı.ı

Koleji 104-.
Kursu
M li d ;ı\ ' i nı Icr i n i ıı top I.ı nt ı s ı,
v'Dı~i~lcri B.ıbıılıgı Egitim
v'NATO

Di>ııcııı

Kıdemliler

D.ıiıni B.ı~kaıılıgı'ııın

4-0.

Hazırlık

Progr.ı nı ı

çerçevesi nde "Ad.ı ~
Meslek Memurlarının TB,\1M"\'i
zıy.ıreti,

v'KızıLıy Genel B.ı~k.ııılığı'ııııı
geleneksel "K.ııı Hatt.ı\ı" .ıçılı~
etkinlikleri.

c-

Satın

Alma Komisyonu

01 / 10/ 2004-- 10/06/ 2005
tarihleri ;ır.ısıııd.ı Koıııis\'oıı.ı
intibi eden \'C gcrçcklqtirnıc
u!-.ulleri İd Anıiri t.ır.ıtiııd.ııı tespit
edilen .ıl ınılar }LI j>ekildc gerçekleşti:
.ı) Açık ilule usulü ilc (Blirüıı
istcklilcriıı tcklif \'crcbildiği

J·( 1\

'

h:

h \Y/1\I/

ı., .\H

b) 21 / f P.ız,ırlık usulü ilc
( İdareleri n \' akLı;; ık m.ılivcti
82.532,- 'ı:TL. k.ıd,ır olan nı.ı;ııul
m.ıl, malzeme \ ' C\' a hizmet
alınıLın) i şlenıleri bit~ıı 13 ihale
y;ıpıldı. İh.ılclcr genel ularak birim
f!y;ıt b.ızıııd,ı oldugundan 17 Eırklı
tlrm.ı ilc sözleşme imzalandı. Bu
.ılınıl.uııı tutarı KDV hariç
405.262,62.- YTL.'dir.
c) Doğnıd,ııı Temin \'Olll\·la;

(24.759,- \TL. .ıltıııd.ıki ..ılın~Lır
tc m s il .ıgı r Lım ,ı faa I i \'ct le ri

kaps.ımıııd.ı \'apılan koıı,{ki.ınıa,
scyah.ıt \'C ia~C\'C ilişkin alımlar,
ihtiy.ıcm s.ıdccc gerçek \'C\'.1 tüzel

tck kişi t.ır.ıfıııd.ııı karşı.l,ıııdıö-ı
.ılınılar ilc \'ıllık sözlcşnıc\'c tabi
bakını i~lcri için) 49i f.ırklı
tlrııud.ııı 1327 .ıyrı .ılını \'apıldı.

Bu .ılıml.ırııı tutarı KD\' dahil
4.111.313,64.- YTL.'dir.

\ıl

.\l ı

1

l l ' l/H

l

Y2 ;ama

vı

KAMU İHALE KANUNU'NUN 19. MADDESİ
( AÇIK İHALE ) GEREGİNCE YAPILAN ALIMLAR

Toplam İhale Sayı s ı
Toplam firma
Toplanı

13

Sayısı

24 (24

Tutar

farklı

firma ile

sözleşme yapıldı )

5.466.01 3,77. - YTL (KDV Hariç )

KANlU iHALE KANUNU'NUN 21. F MADDESİ
( PAZARLIK USULÜ ) GEREGİNCE YAPILAN ALIMLAR

Toplam ihale Sayısı
Toplam firma
Toplam

13

Sayısı

Eırklı

17 ( 17

Tut,ır

tirmaya ihale edildi )

405.262,62. - YTL. ( KDV Hariç )

KAMU İHALE KANUNU'NUN 22. MADDESİ
( DOGRUDAN TEMİN) GEREGİNCE YAPILAN ALIMLAR

1327 ( Her alım için en az üç
ayrı firmadan tcklif alındı )

Toplanı alım sayısı

Toplanı fırma sayısı

497 (497

Toplanı nıtar

farklı

firnudan

alım yapıldı )

4.112.313,63. - YTL. ( KDV Dahil )

GENEL TOPLAM

9 .983.590,02.-YTL.
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d- Dış İlişkiler ve Protokol

B.ıkanı'nı, Cürcist,ın Dışişleri

Babnı'nı \'C Azcrbavcın Milli
Egitim Bak.ını'nı bbu! ederek
gôrüşml:lcrdc bulundu.

Müdürlüğü

Türkiye Büyük Millet Mecüsi
Başkanı Bülent Arınç'ın
Kabul ve Ziyaretleri

TBMM Başkanı, T.ıvland
Dostluk Grubu Ba?bnvckili \'C
bcr.ıberindcki hl:ycti, ABD
Scn.ırosu Tcriiriznı, Teknoloji \'C
Ulusal Gü,·cnlik Alt Komitesi
Başbnı \'C beraberindeki hcvcti,
Çek Cunıhuıiycti Dilckçc Kon~itc.si
B,ı?bnı ve beraberindeki hcvcti,
İs\'l:Ç Ticaret Komisyonu B.ışbnı
\'C lxr.ıbcrindeki hl:vcti ve ABD
Kongrl:si T.ıhsisatbr Alt Komitesi
B,ı?bnı \'C bcr,ıbl:rindcki hcvcti
bbu! nri.
·

Türkiyl:')'l: rl:~nıi ziy.ucttc
bulunan Şili, Ruwa fedcr.ıwonu,
Ccza~·ir, Güne\' Kc>IT, Ll:ton~·,ı,
K KT C
vc
U k r .ı ,. n a
C u nı h u r b a ? k .1 n 1ar ı T B ,\1M
Başk.ını'nı nuk.ımınd.ı ziyaret etti.
TBMM B.ı?blll, konuğu ol.ır.lk
Türkive'yi zivaret eden Portl:kiz,
Bclçik,ı: Lü.bnan, K.ızakist.ın,
han~a, Bosn,ı-Hcrsek, Hindist,ın

Meclis Ba~k.ınları ilc Avrup.ı
P.ırl.ınıcnrosu B.ışkanı ve lt,ılva
Senato lh şbııı'yLı TBMM'de
giirüştii. İsveç Mccli~ Başkanı lb
resmi zi\-;ırcrrc bulundu.

TB~L\1 lbşk.ı n ı, Frans,ı,
KKTC, Portekiz, İspanLı,
finlandi~·a, D,minı.ırb, Lit\·aı~va,
,\1oldova, fr.ınsa, Anıstralva, ~1 ı~ ır,
Po 1o n v .1, Rus,. ,ı
)·c m c n
Özbcki~tan, Kıre:ı.zis~an Suri\'C'
Hindist,m, Bosna-Hersek, Ccz.-;ı~·ir,
Estonya, Hırvatistan, Roııı ,ınv,{ ve
Y u n .ı n i s t a n ' ı n
A n k. a r a
Büyükelçilerini de makamında
kabul ederek giirüşru. Hindist,ın,
J.ıpony.ı \'C Anıstraly,ı'nın Ankara
Bi.i\'i.ikclçilcri onurlarınada \Tmek
,·erdi. Japon~·a'nın A;ık.ıra
Büvükl:lçisi \'C Eşi'nin, TBMM
Başbnı ve Eşi onuruna verdiği
akş.ını ycmeginc btıldı.

TBMM B.ışk.ını, ülkl:nıizi
ziyaret eden Yeni Zcland,ı, I r.ık \'C
P ~k i s r.ın \'l:
M .ı k c d o n ya
Başbak-ınları ilc göri.ıştü. Ayrıca
TBMM Başk.ını, M.ıearistan
Dışişleri JLık.ını 'nı, KKTC
B.ışb.ıbn Y.ırdınıcısı \T Dışişleri
B.ıbnı'nı, ABD Dışi şleri B.ıbn

L'

Y.ırdınıeı sı 'nı, Yunanist,ın AlLıler

B.ık.ını'nı, Azcrb,ıycan Dışişleri
Jhk.ını'nı,

Azcrb,ıyc.ın S.ıglık

B .1 k.ın ı 'n ı, Ll: tony .1 D ış i ş leri
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Yısa -a Ylı

Türkiye'ye resmi ziyarette
bulun,111 Kuzcv. Rcn-Wcstfalva
.
Evaler
Mcclio,i Almanva-Türkive
.
.
.
Dostluk Grubu Başkanı ve
beraberindeki heyeti, TaylandTürkiye Dostluk Grubu
Başkanvekili ve beraberindeki
heyeti, Estonya-Türkiyc
Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı ve beraberindeki
heyeti ve Güney KoreTürkiye
P.ulamcntolararası Dostluk
Grubu Başkanı ve beraberindeki
heyeti TBMM Başlonı
m~ıkammda kabul ederek gürüştü.

Sendikalar Birliği Gcncl Sekreteri
Jhon Monks\ı, Makcdoıwa Türk
Partisi Genel lhşk~ını \ ' C
beraberindeki heyeti, Suriye lhas
Sosyalist Partisi hcyctini, Mısırlı
Gazeteci -Yazar M ahmoud
Abdirezzak fahııw Howcidy'i,
Türk-Çin ICıdınları Dostluk
Derneği Başkanı ve beraberindeki
heyeti de TBMM Başkanı
makamınd.ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı .ıday

meslek

mcmurlarına çalışma yemeği

TBMM
Başkanı,
MGK Genel Sekreteri
Dugarjav Gorov ve beraberindeki
hcy'Ctİ, Türk Amerikan Dernekleri
federasyonu heyetini kabul etti.
TBMM'de di.izcnlenen ve Prof.
Dr. Justin McC.ırrlw'nin katıldığı
"Ermeni Sorunu Gerçeği" konulu
veren

Moğolistan

25-28 Ocak 2005 tarihleri

~

w

.ırasıııd:ı İt.ılva, 6-9 Şubat 2005

tarihleri ar:ısında Azerbaycan, 1518 Mart 2005 t.ırihleri arasıııd.ı
Polonya, 10 - 13 Nisan 2005
tarihleri arasmda Lüksemburg, 615 Mavıs 2005 tarihleri ar.ısında
Avustralya ve 24-30 Mayıs 2005
tarihleri arasında da ABD Meclis
Başkanlarının davetlerine icabet
eden TRMM Başkanı, bu
ülkelerde resınİ temaslarda
bulundu.
TBMM Başkanlığı'nd~ın
talebinde bulunan, 35
ülkeden 40 diplomatı,
Hollanda'daki Türk kiikcnli
Belediye ve İl Meclisi üyeleri ilc
I follandalı mcslektaşlarını, Avrupa

görüşme

konfcransın açılış konuşmasını

vapan TBMM Başkanı, avnı gün
Prof. Justin McCarthy onuruna
bir öğle yemeği verdi. Ayrıca,
Afganistan Devlet Başkanı'nın
Kıdemli Danışmanı ve Ticaret
Bakanı Hidayet Emin Arsala'yı,
Yunan P.ırlamcntosu Türk asıllı
üvcsi \ ' C Batı Trakva Temsilcisi
Ühan Ahmct'i, Al~D Kongresi
Türkiye Çalışma Grubu üyelerini
makamında kabul etti.
22 -25 Kasım 2004 tarihleri
.ırasında Antalva'da yapılan
~ lt
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Genel S~

KEİPA Genel Kurul Toplaımsı'n.ı

eden TB,V1M B.ışkanı, 28
ICı s ı nı
2 OO4 t.ır i h i n d c d c
Dolnı.ı b.ıhçc S.ır,l\'ı 'nd.ı hal kı n
ilgisine sumıl.ın Boşn.ık Enstitüsü
Sergisini Bosn.ı - Hcrsck ,\ 1cclis
Ba~k.ını Şctlk D zafcro\'iÇ ilc birlikte

2005

Cumhurb.ışk.ını

Meclis

Olan

çık.ırtıl.ın " Lllusl.ır.ıra\1 İns.ıncıl

Hukuka S.ıygı " adlı p.ırlamcıırcr cl
Türkçe ÇC\'irisinin tanıtım
türenine k.ıtıl.ır.ık bir koııu~nu yaptı.
kitabının

Yabancı

Heyetler

8
lO

Dü zeyinde

B.ışk.ıııı Dü zc \ · iııdc

Başb.ık.ııı

t.ırihinde ParLımcıırol.ır.ırası

Birlik ( PAB ) \ ' C Ulusl.ırarası Kızıl
H aç Kom ites i tarafınd.ın ort.ıklaşa

açtı.

B~kanı'nın Konuğu

4

Düzeyinde

Bak.ııı \'C B.ık.ın Y.ırdınıcıları

9

Y.ıb.ıncı Ülke BliYi.ikclçilcri
( Diger Yab.ıııcı Konuk \'C Hc\Ttlcr

+4
21

Uluslararası

ihtisas

Komisyonların

Komisyonları

Toplantıları

Dışişleri

Y.ıb.ıııcı Ülke
P.ırl.ınıcn to la rı nd.ın
Gelen HeYetler

2 Topl.ıntı
2 Topl.ınrı

AB KPK
KEİPA

P.ı rl.ınıcnt< ılan nd.ııı

Dostluk

3 Heyet

Ziv.ırctlcri

Grupları

Çc~itli Ülkelerin Dostluk
Gruplannın TBMM Ziy~ırctlcri

7 HC\'Ct

Toplam:

118 Heyet

i·

ı,J ,\11 '\lll\.

"""
~

2 Heyet

Y.ıb.ıııcı Ülke
P.ırl.ımcııto Heyetleri
\'C Bi.i~'likclçi

Komisyonu

Y.ıb.ıııcı Ülke

Gckn Heyetler

Faal iet.;:.

TBMM B.ışkanı, I O H.ızir.ın

B.ı~k.ınlık

TBMM

reUiıK

J..:._\\ l l ' i /

\.\RI \ l l
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24 Hc\'ct

3. Yasar.oa Y lı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yurt
TBMM Başkanı Bülent
Yurt Dışı Ziyaretleri

Arınç ' ııı

Başkan Vekilierinin Yurt
Zi va retleri

Uluslararası

Dışı Temasları

6 Ülke
Dı ş ı

I Ülke

Gruplar

NATO Parlanıenter Asanıblesi (NATOPA )
AB - Karma Parlamento Komisyonu (AB -KPK )
Parlamentolarara s ı Birlik Türk Grubu ( J>AB )

32 Hevet
24 Hevet
2 Hcvct

İ s ianı Konferansı

Örgüni Parlamento Birliği ( İKÖPAB )
Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Parlamenterler Asanıbles i ( KEİPA )
Avrupa Konseyi Parlaım:ntcrler Birliği \ ' C
BAB As <1nıblesi (AKPM ve BAB )
Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Te ş kilatı
Parlanıenter Asanıblesi ( AGİTPA )
AB Uyum Komisyonu
Avrupa -Akdeniz Asanıblesi Türk Grubu

1 Hevet
7 Hevet
SS Hc\·et
I O Heyet
15 Hevet
S Heyet

Dışişleri

Komisyonu
ihtisas Komisyonları
Dostluk Grupları
Toplam
C- Sivil Savunma

7 Hevet
3 Hevet
lO Hevet

178 Heyet
Uzmanlığı

görevlilerinin vaka kartlarının
\'erilmcs ine bu yasama yılında d.ı
devanı edildi . Güvenlik Koordinasvon
Kunılu kararı uyarınca 3. Yasama Yılı
itibariyle geçici görevli araç ve yaka
kartları deği ş tirildi . Seferberlik ve ~avaş
hali dirctkifine ilgili tüm
nıillervckillerinin ertelemeleri yapıldı.

Milletvekili, eski dönem yasama
üyeleri , res mi araçlar, personel \'C
dam ş manlara verilen araç giriş kartları
ilc ziyaretçi , dinleyici, görevli , geçici
görevli , özel giriş, küniplnne, lojman,
belcdivc başkanı , il başkanı ve parti
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Genel Se~reıerlık Faaııveııerı

Obg,müstü dunımlard,ı lhşbakaıılık,
İçişleri lhkanlıgı, mülki id,ırc (Ankara
\',ıliligi) kriz merkezi ilc haberleşme
ağı tesis edildi. A\'rıcı Milli Sara\'hr
D,ıirc B.ışkaıılıiı Si,·il S,ı\'Lıı{ma

Si,·il S,ınınııı,ı Planları yeniden
güzden gcçiıildi; degişiklik \ 'C ~-cniliklcr
işlendi, U\'brtıl.mubr \';ıpıldı. Sıgııukl.u·
\'cnidcıı t,mziııı

edildi. Havalandırııı,ı
ilc ilgili ç.ılışıııabr B,ı~·ındırlık
\ 'C İsbn B.ıkanlıgı yetkilileri ilc dc\·aııı
ediyor. Si,·il S,l\'lınnı.ı ekipleri kunıldu,
güneellendi \ ' C egitimleri y.ıptırıldı.
sonımı

3. Yasama

Uzm.ınlıgı

çalışm,ıl,ırıııın

u zııı an 1ı gı m ı zl ,ı ko ord i n asvo
. nu
~

sağl.mdı.

Yılı'nda dağıtılan giriş kartları dağılımı:

ARAÇ KARTLARı
ı\iilk:tvckili Ar,ıç K,ırtı

ı ı 53 ,ıdet

Dönem Üyesi Ar.ıç Kartı
Personel Ar,ıç Kartı
Geçici Göredi Ar,ıç K.ırt
Resmi Araç K,ırtı

601 ,ıd ct
3206 adet

747 ,ıdct
129 ,ıdet

YAKA KARTLAR!
ı

Geçici Gürevli Y,ıb Kartı
Özel Giriş K,ırtı
Bclcdi\-c B,ışbnı K,ırtı

İl Başkanı K.ırtı

284 adet
156 ader
2974 adet
77 ,ıdct

ı\ırti

63 adet

Görevlisi

ı

K,ırtı

d- Bilgi İşlem Merkezi Birim

geliştiriidi \ ' C b.ışra Kaııunl,ır \'C
Kır,ırbr Müdürlüğü elemanları olmak

Amirliği

üzere ilgili diğer kull,ınıcıbra eğitim
verildi. TBı\L\1 K,ırarl,ırınııı internet
ortamında erişilebilir olması için

22. Dönem \'C 3. Yas,mu Yılı'nd,ı
Bilgi İ:;.leııı Merkezi Birim Amirligi
t,ırafınd,m gerçekleştirilen ç.ılışm,ıbr
şöyle:

progr,ım v,ızıldı

Kulislerdeki du~'lını p.mol.ın verine
yerleşti ri Ic n plazma ckr.ın Lırd;ın
\'a\· ınLın,ıcık bilgilerin girilme>i için
\istem kuruldu. Bu konmb progr,mı

konuldu.
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Başbnlık Divanı'nu değiştirilen

t ·~~tl ....
1

uvguLımava

Tedavi Yönetmenliklerine U\'gun olarak
Sağlık Bilgi Si\temi gelişriı~ldi \ ' C bu

Ilm i

r

\'C
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3 Yasama

Yılı

kapsamlLı,

yurt Ç<lpıııda tüm
milletvekili ve personel
reçeteleri n i i ntcrııct'c bağlaııar.lk
girmeleri için progranı hazırlandı.
Ouk 2005 itibarivlc kullanım.l
giren Yeni Türk Lirası'ııın, Bilgi
Işlem Merkezi'nce geliştirilen ilgili
t li m u v g u Ianı ,l vaz ı I ı ın I ar d ,l
kullanılan para biriminin YTL'yc
cczaııdcriıı,

diinü~üm çalışn1aları tanı,uıılandı.

Mal

Saymanlığı

Demirbaş

için Teknik

Takip

uyguLıma

E - posta sunucunıuza günlük
ortalama 4ı.OOO c-posta
gelmektedir.
TBMM iletişim ağına b.ığlı
kişisel bilgisayarlar \ ' C diğer
cihaziarın sorunları giderilerek
teknik destck verildi. 3. Yasama
Yılı süresince yaklaşık 2.200\i i.iyc
bi lgisay.ırl:ırı olmak üzere 5. ı 00
.mza giderildi. TBMM bilgisayar
ağının sürekli çalışma~ı için gerekli
bakıııılar, giinccllcnıclcr ve ağ

programı hazırlandı.

yiinctinı

Kurum içerisinde kullanıbn
Anadolu Ajansı programı, daha az
sistem b~· ııağı tüketen \'C erişimi
daha hızlı yeni bir pl.ltfornu
taşın,lr,lk hizmete sunuldu. Bilgi
İşlem Merkezi Birim Amirliği

Kütüphane Müdürlüğü
Mikrofilm Unitc~i'nin vcni bilgi
teknolojilerini kullannı,ısı;ı,ı yöndik
ön luzırlık çalışmaları yapıldı,
teknik şartnamesi hazırlandı ve
sunucu tipi bilgisayarları kun.ıldu.
Ti.ıtanak Müdi.irlüği.i için kun.ı!.ıcak
olan "Sayısal Ses IZ.ıyıt Sistemi"
ihale hazırlıklarına destck verildi,
teknik şarrıunıcsi hazırlandı.
Sistem odasında bulunan ana
sistcnılcrc ve veri tabanın<l, daha
önceden \ ' apılan \ 'C halen devam
etmektc olan projelerin sağlıklı,
güvenli \ ' C sürekli çalı~nıasıııı
sağlamak için gereken bakım,
gi.inccllcnıc ve yedekleme işlemleri
yapıldı. Veri tabanı sunucu
bilgisayarı yenilendi. Sistem odası
\'C n i s u n u c u b i Ig i sava rI a rı n
kurulmasıyla genişletildi. Klimabr
vcnilcndi.
Kalite vönetinı
.
.
ç.ılışnıalarına katılmak üzere
personel giircvlcndirildi.

tarafından geliştirilen progr.mıların
kullanıcı

birimlerimizin talepleri
gü nce! Ic nı c ve
geliştirme çalışnHLuına devam
edildi.
Milli Saraylar Daire Başbnlığı
için yazılını ve teknik danışm:mlık
hizmeti yürütüldü. Bu kapsanıda
"Mal Saymanlığı "ürihi Envanter
Bilgi Sistcnıi"nc ve bilgisayar ağına
destck verildi. Bilgi sistemleri
güvenliği için Ş•HL11anıc hazırlandı,
alınan sistemlerin kurulup
doğru Itu su nda

işlctilnıcsi sağbndı.

Milletvekilleri ve iç kullanıcılar
için c-post,l hizmeti verildi. ı 5
Hazir,ln 2005 itib,lriy!c toplanı
1.09 ı c-posta hesabı mevcuttur.
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işlenıleri
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yapıldı.

Genel SekrP.terlik Fz ·•ive"erı

KANUNLAR ve KARARLAR
DAiRESİBAŞKANLIGI
7 r .ıp or i k

a.Kütüphane
D o kümantasyon ve
Tercü me Müdürlüğü

6 b i i g i n ot u

hazırlandı.

,\ 1ilkn-ckilkrinin, etkin
cnformc cdilıııclcri
.ını.ıcl\. · l.ı önceki yas,ıııı.ı .Yılında
b.ı~l.m .ın projelerden ;
şekilde

Kürtiphancdcn bu vıl,
6.540 millcn·ckili, ı .392 c\ki
nıillcn ·ckili, 5.934 personel \T
ı .243 .ır.ı~tırıcı yar.ıri.lndı. Bu
hizıııctkrdc 3 ı .934 ci lt kitap , ·c
2.509 ci lt süreli vann kuiLuııldı.
5.829 adet mikrofilm b.ıskısı,
36.534 ~ayfı bilgi~.l\'~ır b.ıskı\ı
\T
262 .665 ~ayLı fotokopi
çekimi v~ıpıldı.

Türkiye Bi.iyi.ik ,\ 1illct
.\1cclisi ' nin kuruluşundan
gi.ini.imi.izc bd.ır, Genel Kurul
Tut.makl.ırı ' nın ti.iıni.i dijital
ort.ııııa .ıktarıldı. Bu \'eri tabanı

,. ak Lı ş ı k ı .2 OO. OOO s .ı\' fa
dokiimanı içermektedir.

Millcn-ckilkrinc v.ı.s,mu \T
denetim ç.ılı~maları ilc ilgili
oi.Hak, üzlü, güvenilir \ ' C
.u ı i aş ılı r b i i g i \u n ulm.ı s ı
.ı nı .ı c ı \' i .ı ,
K i.i t i.i p h a n c
btin\'c.\iı~dcki Ar.ışnrııı.ı ScrYi\i,
yeniden org.mizc edildi ve yeni
verinde f.ıaliycrc geçmesi

dijital ort.mu .ıkcırıl;p daha
gcni~ \T dalu etkin çcrçcn:dc
hizmete sumılııı.ısı için gerekli
oLın bilgis.ıyar ve dijital bıncra
sistenıleri satın alıııarak , 2005
~· ılı b.ışından itibaren aktarıın

s.ığl.ındı.

ç.ılışııı.ıl.ırın.ı b.ı~landı.

Bu diincıııdc Ar.ıştırııı.ı
Scn·isi'nc yapıLın 382 b.ı~nını
dogrultmunda 253 y.ıyın
t~ır.ıııı.ısı y.ıpıl.ır.ık, 25 sözli.i \T
23 \'azılı bilgi sunuldu. Avrıca

1 t,J\11'

ll

h.\Yil ... l /

Kunıplı.uıc kolcksi\'Cımuıun

a- Bas ımevi Müdürlü ğü

B.ısııncvi ,\1i.idürli.igi.i'ııcc
ı Ekim 2004 - 30 H.ıziraıı 2005

tarihleri arasınd,ı gcrçcklcştirikn
çalışııı.ıLır.ı ait diiki.iııı ~öyle:

'\\Hl'\1/

.\ltlllll'lliH

ı. Yas>ııa Yılı

Kütüph ane Kull anımın a İli şkin İ s ta tisti k i Bilgil er
YJr.ırl.m.ın ,V Iilktvekili

(ı

540

Y.ır.ırl.m.ın

ı

:w 2

bki .VIilktvekili

Yararl.m.ın Personel

5 .934

Y.ır.ırl.m.ın Ar.ı~rırm.ıcı

1.243

Kir,ıp

Inedenen

3 1. 934 cilr

İ ncelenen Sllrcli Y.n· ııı

2 .509

B.ı .skısı Y.ıpıl .ın Mikrofilm

5.H29

Bilgis.ıv.ır Baskı>~ ( s.ıyLı ol.ır.ık )

36.534

Çekilen roıokopi

262 .665

a- Bas ımcv i Müdürlü ğü
B.ısııncvi Mudurlüğü ' nce ı

Ekim 2004

30 H .ızir.ııı 20 05 tarihleri .ır.ısıııd.ı

gcr~ckk>ririlcn ~.ılı ~ m.ıl.ır.ı .ıit dilkum ~m· k :
İ şi n Adı

e

lvlılktvckılı
' 1\ır ,ııı.ık

(;l'çcn

Ad

Dcftcrı

lkr!'"'

Cılt hlımıı

Tut.-ın.ık O.r_crı

(;ı:Jcıı K.ıgırbr

TB ,\1 ,\1
K.mun

(\ .

s,yfa

2
13
lll

64

~:;o

652
25H
544

ll
400
400

3.7 12

1000

3.7 12 .000

156
113

(;uııdmıı

Sayı s ı

Adet

B as kı

Adedi

To pl a nı

Sa)'fa

22AOO
71. 720
103 .200
21 7 Jı00

T.ı ....ırı n .: Tt:klıfkrı

S.ıyıl.ırı )

TB,\L\1

' Ji.ıt.ııı .ık 1krg"ı

442

X. :i IX

1100

9 .369.ROO

IO:i

14.66X

200

2 . \133Jı00

4

X2X

6SO

53X .200

S6

ı

70 .000

43 7

ı:,:c) ırlı

~6H

650-700

6(H

90

54 . -'lıO

IR+

450

H2 .HOO

IS56

12S

194.SOO

.'1 Xl6

ı:,:qırlı

Dılckçc Koıııiwoııu fl.ılt.ılık

K.1Llr ( Ct\'clı
.\lılkrwkılı Dn·.ıım11lık

C'cn ·elı
Koıni ... !·onLır 1\111

250

on lı.ıt. ırlık

ç.ılı ) nı .ıl .ırııı.ı kıt.ıp

9

\ ,1\'ıd .ı

TB.'viM

K.ıınıııl.ır Dcrg "ı

2.07S.7SO
1 H62 .HOO

Tur.m.ık Dcrgı\ı

Yıllık ( ılt hlıri'tı
TB,\L\1 Kıınııwııııl.ır

Pl.m

Bultcnı

\T But~L' Konı . Buu~· c

(i<>rll}llll'"l ' li.ıt.ııukl.ırı

200S

.\!.ılı Yılı

But<;c\1

IX
6

T.ıkıın

T OPLAM

985

\,1\"ld,ı

3 . 021 . ~20

~6.665

24.330.250

kıa l
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Genel S!: retert k Faa. vetler

Başkanlık Divanı Üyeleri İle
Milletvekilierine Ait Baskı İşleri

Adet

Z.ırf B.ıskısı

Bloknot
Tcbrik

94.200
934.550
I 3 I .000
650.000
65.000
287.575
2.162.325

Ba\kısı

K,ırtı Baskısı

K,ırrvizit B,ıskısı

Talep formu
Not

Baskısı

Kartı

TOPLAM

Yasama

Dışı Diğer

Adet

Faaliyetler

Bloknot Baskısı
Yab Kartı Kıskısı
Dergi Baskısı
Antetli Kağıt Baskısı
Kitap Baskısı ( 1O çeşit)
Karton Dosva Baskısı
Çeşitli Cilt Yapımı
Çeşitli Program Baskısı
Berat Baskısı

8.813
13.000
19.300
29.600
35.300
ll. 750
323
8.130
80.000
157.500
33.500
54.500
595.500
230
1.047.446

Çeşitli Broşür lb<;kıları

Çeşitli Atiş Baskıları
Çeşitli

Davetiye Baskıları
Milli Sar.ıylar Bilet Baskısı
Karton Kapak T,ıkılması
TOPLAM

.Im i
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GENELEVRAK
BASlN ve HALKLA İLİŞKİLER
DAİRE BAŞKANLIGI
a-Basın ve Halkla İlişkiler

açıklanuhrının basına
( işlem sayısı:

Müdürlüğü
ILı ş Luı ı ' n ı

T BM M

n,

./ Ar.ıştırıııa , soruşturma
v e ihtisas komisvonlarının

Ba ş k.ınlık Divanı

üyelerinin,
Danışına Kurulu ' nun ve
ııı i llctveki Ileri n i n kamuoyuıı,ı
vöııclik
topl.ıııtı
ve
:ıçı klaınalarıııı ıı vaz ı lı ve gürsel
basııı.ı du~ · urulması, gerekli
hallerde yazılı açıklamaların

toplantılarının

kavıtlarının

./

ve toplantıların basın
org.mizasyonu ( işlem savısı: 90 ),
./ TBMM'de bulunan siyasi
parti grup toplantılarının basına
duvurusu ve organizasyonu
( işlem s.ıyısı: Ak Parti Grup
toplantısı: 33, CHP Grup
Toplantısı 35, toplam 68 ) ,
./ Kamm t.ısaıı ve metinbini n
ba~ın mensupianna dağıtımı
( işlem sayısı: 164),
./
TBMM Başkanı'nın

ve

tutulması

çal;şm.ılarına devam edildi.
Bunlara paralel oLırak;
./

Başkanı ' nın

TBMM

çalışma

programının

duvurulması

basın

ve

600 ),
Yabancı hcvetlcrin

temaslarının basına duyunilması

basın

duyurularının yapılnusı

org:uıizasyonu ( işlem sayısı :250),

kuruluş , kurtuluş yıldönümleri

./ Başkanlık Divam topLmnLuı
nın basın organizasyonu ( işlem
sayısı: 6 ),

ilc

anma

günlerinde
tasbk

vavııılavacağı mcsajbrııı

;ıı~tinl~rini~ yazılar.ık İlcti~iın

./D,uıışma Kunılu topl.uınLın 

Ofisi 'ne ileti !m esi ( işlem s.ıyısı:
195 ),
./ TBMM Başlcmı'n.ı değişik
kişi ve kunıluşLırdan gelen
davetivclerc cevap yazılarak
İlctişin~ Ofisi 'ne gündcrilmesi
( işlem s.ıyısı: 85 ),
./ Basın bülteni metinlerinin
vazılarak İletişim Ofisi ' ne

nın

basın organizasyonu
(ortalama işlem sayısı: 5 ),
./ Milletvckillcrinin basın
toplantılarının duyuru ve basın
org.ın izasyonu ( işlem sa yı sı:
1000 ),
./ Millctvekillcrinin yazılı 
sözlü \oru önergeleri ilc basın
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basına

duvurulması ( işlem sayısı:

y.ıpılma~ı, basın toplantılarının

düzenlenmesi,

iletilmesi

1500),

\ \RI.,!/

.\1ıııııı

....

nıK

G~ıEI Sekreterlıu

iktilmcsi ( işkm sayısı: 232 ),
~ Mcdva t.lkip şirketince hazırLuı.uı
b.ısın bülteninin r~ıranm~ısı ve
düzenlenmesi \'C TBMM Başkanı
ilc ilgili h.ıbcrlcrin ar~ivinin
~ ·apılması ( işlem s~msı: 365 gün ),
~ Anadolu Aj.m~ı habcrlcıinin
r.ıkip edilmesi ( işlem sayısı: 365
gün ),
~

B~ısın

mcnsupl.ırının

m i Ilc r v c k i ll cr i

\' c

ı\1

c c 1i s

k.ımpüsi.indc yap.K.ıkları riiporr.ıj,

film

\ 'C

forograf çekimlerinin iznc

b.ığlanıp, organize edilmesi
( ort.ıl.ını.ı i~lcnı s.ı\'l~ı:
~

B.ısın

1000 ),

mcnsuphrının

b .ı~ \' u r u 1.ı rı n ı n .ı 1ı n nı .ı s ı ,
degeriendirilmesi \ ' C k.ıyırl.ırının
tu nı lması
( 3.Yas.ım.ı Yılı'nda 318 ba~ın
mensubu için sürekli giriş kartı,
159 basın mensubu ar.ıcı için de
.ı r .ıç gi ri~ k.ırtı düzen Ic nd i. ),
~ Basınb İlişkiler Kurulu
gündeminin belirlenmesi \ ' C
top ].ı n rı org.ı n i z.ıs yon u n u n
y.ıpılması

( i~lcm

s.ınsı:8 ) ,

~

B<ısınLı İlişkiler Kurulu
k.ır.ırl.ırının yerine getirilmesi,
b.ısın nıcnsupl.ınn.ı du~·urulm.ısı

ka r.ır Lırı n ka \'d cd i im es i.
( ortalanı.ı işlem sayısı: 8 ),
TBMM çalışm.ıl.ırını izlemek
üz cr c g c Ic n b .ı s ı n-\' ,ı\ ' ı n
nıcnsupların.ı gc~ici oLu-ak ~·cı:ilen
"B.ısın", "B.ısın Ozel" k.ınLırının
\'C

1<

'1

'1

faaliyetleri

h.ızırl.mması,

~ TBMM'de ~·apıl.m çalışmab
rm, TBMM Başkanlığı'na gelen
Lıs.ırı, tcklif ve öncrgclcrin,
gündem dışı konuşnul.mn, genel
kuruld.ı kabul edilen bnunlann
ver aldığı ",\;!eclis Bülteni "
dergisinin hazırlannı.ısı; .n·d.ı bir
kez y.ıyınl.ınan ve 1650 adet
b.ısıhıı derginin millcn·ckillcrinc
mülki \'C y;rcl idari .ımirliklcrinc:
üni\·crsitc kütüphaneleri ilc
Türkiye genelinde .ıbonc olan
kurum ve kişilere, ~·urtdışındaki
bü~·ükclçiliklcrimizc gönderilmek
üzere hazırlanıp, dagıtımın
y.ıpılm,ısı işlemleri yerine getirildi.
Tanıtım Kitapları

Serisi

TBM,\tl ' nin Kunıluşunun
85. Yıldönümü dol.wım· la; milli
ir.ıdc, halk cgcnıcnliii, d~ıııokr.ısi
\ ' C özgi.irlük kavramlarını konu
edinen çeşitli cl1att.ı 25 adet
kitap/kitapçık hazırlandı. Bunbrın
bir kısmının basımı yapılırken, bir
kısmının basımı d.ı yıl içinde
t.ınumlanacak. Konusuna göre
ıkışer veya onar bin .ıdct basımı
~·apılarak millen·ckillcrinc, Meclis 'i
zi~· .ırct eden ıni>.ıfirlcr \ ' C
öğrenciler ilc çeşitli erkinlikler
\' c s i 1c s i y 1c Lı r k 1ı i ll cr d c
v.ırand.ışlar.ı d.ığıtııııı \' apılan

kıt.ıpların isiınieri şu şekildedir:

r.:."''''\,o{ı\l'\11

'll

H

J

va~r'lla Yılı

Türki\T Büvük Millet

Basın ve Halkla İlişkiler Daire

TBMM 'vi T111ı yalı nı
TBMM Hakkında Özet

kitapbrın bazıLırının

Başkanlığı, yayına hazırLldığı

Meclisi
./

./

Bilgiler
./ TBMM Eğitim Rehberi
./ TBMM Sözlüğü
./ İlk Meclis
./
Meclis Kütüpluncsi
Türkive'de Anavasalar
M illetvekili Seçimi Giirc\' ve
Soruııılulukl.m

./ Türkive'de Yasaııı.ı ve
Yürütme
./ TBMM'de Y.ısanıa Süreci
./ TBMM'de Konıi~\unlar
./ Başkanlık Di\ ·~uıı Danışma
Kurulu ve Sivasi Parti Grupları
İlk b.ıskıları biten üç kitabın
(TBMM Sözlüğü, İlk Meclis,
Meclis Kütüpluncsi ) ikinci
b.ıskıları da üçer bin adet y.ıpıldı.
'Tanıtım Kitapları'n<1 ilaveten 60
bin aLkt basılan "Türkivc Büvük
Millet Mcclisiııc Hoş Geldiniz"
ve üç bin adet b.ısılan "Milli
Egemenlik Mcşalcsi" de halka
dağıtılıyor. Amerikalı tarihçi Prof.
Dr. Justin McCarthy'nin
TBMM'de vermiş olduğu
"Ermeni Sorunu Gerçeği" konulu
konfcransın metni de Türkçeİngilizce olarak bastırıldı.

(TBMM
Türkive Büvi.ik Millet
Meclisi) İngiliz~c ba;kıbrını da
yapıyor. Bu kitaplarda kullanılan
resimler için de abdcmisycn bir
Binaları,

fotoğr.ıfçıyla anlaşılarak, b.1şta

mevcut TBMM biıusı olmak
üzere birinci ve ikinci Meclis
biıularında çekimler y.ıpıldı.

Haber

Port alı

Bir önceki yasama vılında
bali~'Ctc başlavan ve TBMM'deki
tüm çalışmaları kanıuonına
v .11ıs ı ta n TBMM i n tc rnct
s~ıvLıs ında ki M cc 1is l Lı b cr
Portalına, 1 Ekim 2004 ilc 20
H.ıziran 2005 tarihleri arasında
1723 haber \'C 3520 adet
fotoğraf girildi. Portalda yer .ıbn
özel haber nitcliğindcki vazılar,
gazetelerde \ ' C diğer internet
h.ıhcr sitelerinde geniş yer aldı.
Yazılı basın kuruluşları, Portalda
yer aLm fotoğr.ıtlardan genış
ül~· üdc f.ıydalandı.
Fotoğraf

H izm etleri

TBMM Başkanı'nın tüm
k a b u 1 \ ' c g ö r i.i ş nı c 1c r i
giiri.iııt:i.ilcndi. Başkanlık Div~ını

Uvclcri ilc nıillctvckillcrinin
fo-toğraf talepleri karşılandı.
Bunl.uın banyo-b.ıskı işlenıleri

Tmıtınıa

büvük

üncııı

veren

yapıldı.

TBMM Başkanı'nın
~ı

ı

1

\1

'

1 f,

1'- \\
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\1•
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'

'

ı~

Geneı

k.ünı 1

<:ttigi heyetler i çi ıı

.ılbiimlcr lı.ızırl.mdı

\ 'C

bilgis.ıvar

kursuna gönderildi.

fotogr.ıf

.ır~ivi v.ıpıldı.

Ta n ı tım

bovuııcı

3 . Y.ıs~ıın.ı Yılı
25.824 adet fotogLıf
ç c ki m \' c b .l .\ k ı i ~ ı c m i
gerçekleşti ri! d i. 1-'otoğr.ıtl.ır,
ilgililere \Trildi.

İlk

H alkl a İli ş kiler
ıVI i 1Ic tv c k i 1Ic ri 11 i

z iv .ır<:t
TB ı\1 ı\1 'ye ge lcıı
günlük ort.ı!.ıına 4 bin ziyaretçi
Halkla İli~kilcr biriıniııcc
brşıl.ıııdı. Bu kişilere giri~
k.ırtl.ırı \'erilerek görü~mck
istedikleri mi!Jcn · ckillcriııc
ul.ı~maları sagl.ıııdı. Zivarctçi
.uıı acı v Lı

K.ıbul Saloııu ' ııuıı TB ı\tlı\t'ııiıı

s.ı~wıılığına y.ır.ı~ır bir ort.mu
k .ı \' Uştur u 1nı .ı s ı .ı m .ı c ı\' 1.ı,
nn ·.ılcrlcr b.ı~ta

Sekreterlik Faaııvcııerı

olmak üzere tüm

Hi z m e tl e ri

orta öğretim kurımılan
başt.ı olnı.ık üzere TBMM
ycrlcşkcsini gczmck \ 'C tlziki yapı
h.ıkkınd.ı bilgi .ılmak isteyen
g r u p 1a r ı n
b .ı ~ \' u r u 1a r ı
dcgcrlcndirilcrck, bu kişilere
tanıtım hizmeti s ~ığLındı
(Gunlük ortalama 150 kişivc
verilen bu hizmet, 29 Ekim, 23
0Ji .\.lıı \ ' C 19 Ma~ ı s gibi özel
dönemlerde 1000 kişiye ulaştı ) .
Bu bps.ımda gelen kunınıLıra
TB ı\1 M 'n i n fiz i k i y .ıp ı s ı
hakkmd.ı bilt,ri aktarıldı. Oğrcnci
\ 'C

\ 'C

öğrctnıcnlcre broşiır, t.mıtım

k itapçık 1arı \'s s u n u 1d u.
TBMM ' nin 85. Kuruluş
Yıldöniimii ncdeni~·lc çocuklar

mekanları vcııilcııdi . S.ıloıı.ı

içiıı h.ızırl.man şekerleme

turnike sistemi kuruldu.
Ziyaretçi
gcçi?lcriııi
kol.ıy!.ıştırnı.ık ve ziy.ırctlcri
bi lgi sa y .ır ortamıııd.ı t.ıki p
edebilmek .ınucıyhı, Bilgi l ~lcm
Merkez i ilc i;>birliği h .ıliııdc
bilgisay.ır sistemine geçiş

b i s k ii\' i Ic r

luzırlıkları t.ım.ınıl.ıııdı. Salond.ı

görev yap.ııı pcr..,oııcl , ı\tlccli'> ' in
gerçek s.ıhibi ol.ın \',lt.md.ışl.ır.ı
daha ivi hizmet '>unabilmclcri
.ım .ıcıvla h.ılkl.ı ili;>kiler egitim
progr .ımına;

\ 'C

c d i 1d i.

Bilg i Edinme
Değe rl e ndirme

Bürosu

Bilgi Edinme Y.ıs.ı\J ' ııın
bbuiii ilc Haziran 2004
tarihinLk kurul.ııı bu büroda ,
v.ıt.ındaşl.ırııı bilgi edinmek
i'>tcdiklcri konul.ır hakkında
\' ,ıptıkl.ırı \' azılı va d .ı sözlü
b.ışnırul.ır~ ccva~1l.ır \Trildi .

bilgis.ı\'.lr

kullanımıııı iiğrmnıclcri

i k ra m

Dı ş

B as ınd a

Türki ve

Milletvekillerinin dı;. b.Nnd.ı

için de

\!

L 1 ] 1' ll fl

3 Yls' -ı~ Y•ll

ver alan haberler konusunda bilgi
ihtivaçlarının giderilmesi
.111ıacıyla, lhşb:ık~ınlık Basın

Y:ıvın
.

ve Enfornusvon
Genel
.
WEB
sayf.ısından seçilen i)ncmli
haberler internet ortamına
aktan ldı.

Müdürlüğü'nün

Parlamento Muhabirieri
Sekreterya Hizmetleri

Derneği

TBMM Basın Bürosunda
bulunan Parlamento Muhabirieri
Derneği'nin

çalışmalarına

.v:ırdımcı olmak üzere sckrctcrva
.
hizmetine devanı edildi.

Büvük Millet Meclisi'ndeki her
türlü bali\'Ct "Meclis Gündemi"
ba~lıklı haber bülteniyle
izlevicilerc aktarıldı. Bu arada
güncel gelişmelere göre açık
oturumlar düzenlendi,
ri>portajlar vapıbrak yayınlandı.
Bu yasama ~-ılında da
milletvekillerinin serbest kürsüsü
"Vekildcn Millete"
ilc
"MilletYckilleri Soruyor, Bakan
Yanıtlı~·or"

progranıl::ırının

devanı edildi. Avrıca
.vavınına
.
TBMM'nin tanıtımına vönclik

.

progranılar yapıldı.

TBMM

Başkanlığının

"p.ırlanıcnter

b-TBMM TV
Yoğun

yasama-denetim
85. Yıl
kutlama etkinliklerine sahne olan
bu Yasama Yılı'nd.ı TBı\1M TV
de yaklaşık 950 saat yayın yaptı.
Genel Kurul ve sivasi
partilerin grup toplantılarını
canlı, diğer etkinlikleri ise t.ıraf'iız
genış
haberler şeklinde

ç.ılışmalarının yanısıra

yayıniavarak demokratikleşme

ve )ocffatlaşmaya katkılarını
sürdüren TBMM TV, grup
topl.ıntı Lı rı nda işitme engeli i
vatandaşlarımıza vönelik çevirili
va\'lnlarına da dcv.ım etti.
Genel Kurul ve grup
toplantılarının yanı sıra b.ışta

komisyon çalışnuları \'c b.ısın
toplantıları olmak üzere Türkiye

-+ı

-~

f

diplomasi" atağı
çerçevesinde \' Üriittüğü yurt dışı
gezileri "dosva" ol.ırak, uluslar
arası koınisvonlar ve dostluk
gnıpbrının temas ve etkinlikleri
de haber olarak ckranLıra
getirildi
TBMM TV'nin bu v:ısama
vılındaki y.wınlarında, Türkiye
Büvük Millet Meclisi'nin
Kuruluşunun 85. Yıldönümü
ncdcnivle düzenlenen etkinlikler
önemli bir \Tr tuttu. 2 Marr
2005 tarihinde Türkive Biivük
Millet Meclisi Başkanı Bülent
Arınç'ın basın

toplantısıyla

b.ışlayan

etkinlikler, kamuoyuna
canlı \'C b.ınttan ~·ayınLırla
avrıııtılı olarak aktarıldı. 22
Nis.ın'da Türkiye Oğrcnci
Meclisi toplantısı naklen

J<
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y.mnl.mdı.

23 ~ isan'da ise gi.iıı
boyu ~ ·;mn y.ıp.m TB,\L\1
bütün tören \ 'C ctkiıılikkri c.uılı
\ 'C banttan \'~l\'ınLırb ckr.ml.ıra

~ninc

\ 'C kaliteli biçimde
getirildi .

cParlamenter
Hizmetleri Müdürlüğü
P.ırl.ımcııtcr

Aıık.ır.ı \'C

çqirli illerde

düzenlenen ~· ürüyüş, koşu,
konser, p.mcl, sergi, yaglı boya
rc.-.im y.ırışm.ısı \'b. ctkinliklcrc
k.ırılımın yüksek olmasını

s.ığlam.ık .ıı~ı.ıcı\'l.ı tl-.ıgm.ıııl.ır

lı .~ z ı r 1.ı ıı .ı ra k

ii ıı c c d c ıı
Bu \'ıl 2. 'si
dü~cıılcııcıı "85. \' ıl Spor
Onınları" ilc millcn ·ckillcriniıı
sp~m·if fı.ıli~ ·crkri, riiport.ıjl.ırl.ı
dcstcklcııerck gcııi~ biçimde
ckraıılar.ı getirildi.
TBM ,\1 T\: teknik .ıçıd.ın
d.ı ycııiliklcrlc dolu bir yıl
geçirdi. AlLıler \ ' C K.ılkını~ı.ı
Partisi Meclis Grup
dıı\'uruldu.

topl;mtılarııım gcrçcklcştirildigi

salondaki robot k.ımcraLır
Ycııilcndi. Meclis Tören Salonu
~'C B.ısın Bürosu ilc TBı\1.Y1
TV Y.ı\ · ın Merkezi .ır.ısınd.ı
kablo b.ıgl.ıııtısı s.ıgl.ın.ır.ık
c.ınlı y.ıyııı ol.ınağı mcyd.ın.ı

getirildi.

S.ı\'!sal

.ılınar.ık

görsel
jcncrik \ 'C

bir

k.ımcra

\ 'C

bilgis.ıy;ır licstckli bir kurgu
.ırtırılmış

niteliği
ti-.ıgm.ıııl.ır

\'apıldı.
Ayrıca

özel ya\'ııı kuruluş 
millct\'ckillcrinc
görüntü s.ıgl.ıma hinııcti de
\'C

Bin.ısında

i·

t

ı\

'

..

1

.... \ {

odası

B.ınko mcnıurları, nıillct

\Tkillcrinc zi\'.ırctc gelen
günlük ort.ılanıa 4 bin
ziy;ırctçi\'c ön büro \ 'C danı?lllJ
h i z nı c t i ,. c rm c k tc d i r.
B an k o !.ır d .ı b u lun a n \'c
m i ll ct\' c k i ll cr i n i n orta k
kull.mımııı.ı suııul.m f.ık.sl.ırd.ııı

5 72 bin s.ıyf.l gelen f.ıks
millct\'ckillcrinc uLıştırıldı,
ıııillcn-ckillcriııc ait ol.ııı -t6l
bin s,l\'Lı t:ıks d.ı ilgili kişilere
gönderildi. ( faks sayfal.ırııu
ilişkin rakamlar bir \'ıllık
orr.ıl.ıııı.ı o !.ırak \'erilmiştir. )
A \'C B Blokta bulun.ın
bilgis.ıy.ır od.ılarında nzı

programlarının kull.ının~ı \ ' C
internet erişim imk.uıı s.ıgl.ıııdı.
Bu btirolard.ı; ıııillct\'ckili
s c k r c r c r 1c r i
\' c / \' c \' a
d .ı ıı ı;. m.ı n l.ırın.ı 3. Y.ı s.ıı~ı .ı
Yılı'nın ilk 9 ayında 31.050
hizmet sununıu ilc 810.000
s.ıyt:ı \'.ızı dökümü \'C 3000
s.ıyt~ı etiket dokümi.i \'.ıpıldı.

l .

h·\\ ı

çalışma

bulunan 475 millcn-ckiliııc,
topl.ıııı 630 personel ik
sckrcrcrya \ ' C h.ılkla ilişkiler
hizmeti \'Crnıcktcdir.

,
~-

H izmetleri

,\1üdLirlüğü, I I.ılkl.ı İlişkiler

ı:ııı ı ··

. ..

fda!ıyeıterı

d.ıh.ı sür;ıtli

-n:

t;ı?ıdı.

larına

e• Sekreterlik

'i . \11

'

\

R
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ı ı: vııı

A \'C B Blokta bulunan
ro to k o p i oda ı .ır ı n d .ı
millctvckilkrinin fotokopi
i lı tiy .ıçları kar ş ı lannı.ıkt.ıd ır.
Bu yasama yılında günlük
11.000 s .wr:ı fi:ıtokopi çekimi

ilc katılım sağlandı. Ayrıca,
Müdürlük büıwcsi içerisinde
de bilgisavar eğitim programı
düzenlendi.

\ ' apıldı.

\'C

3. Y.ısama Yılı ' nda; 47S
milletvekiline 1291 kez
muhtelif duyuru d .ığıtım
( tcld(ın Eınırabrı , milletvekili
dc v amsızlık cctvcli , kitap vb )
hizmeti yapıldı. Yine .ıvnı
diincmdc
Müdürlük
personeline 6340 duyuru
yapıldı. ( Rakamlar bir yıllık
ort ;ılanu oL-ırak verilmiştir. )

78 adet nı illetvekili makanı
sekreter kolttığu tamiri
vapıldı. 135 ;ıckt milletvekili
nukam \ ' C sekreter kolttığu
tamiri parça gerektiğinden
ihale volu ilc tamir ettirildi.
31 adet milletvekili makam
koltuğu ve 20 .ıdct ~ckrctcr
kolnıgu ise dcği~tirildi. İhtiyaç
dll\'lılan 2S adet sekreter, 25
adet millcn·ekili makam
kolnığu \ 'C 2S5 ;ıdct misafir
sandah·csi
ise ilule .volu ilc
.
cılındı.

Yukarıda sayılan

genel
3.
yapılan diger

f.ıalivctlcrinin vanı sır .ı
Y.ısaına Yılı'nda

çal ı~ın.ıLır şöyle;
Iki kez banko mcınurl.ırı
ıçın
egitim çalı~ması
düzenlendi. Bu çalı ş mada ;
hankolarda görev yapan
personele dikkat ctıııclcri
gereken lımuslar bir kez daha
lıatırlatıldı ,

Doküınant ,ıwon Eğitimine

sorunları

katıldı.

dcgcrlcndirildi ve çozum
iincrileri ;ınlatıldı. Pcr~oncl
Eğitim
\' C
Yönetim
Müdürlüğü ' nün 28 Şubat
200S - Mavıs 2005 Lırihleri
arasmd.ı düzenlediği bilgis.ıyar

eğitim

programma 14 personel

l ·t

\ll'

lh.

TS -EN fSO 9001: 2000
çerçevesinde bir
personel , Kalite Bölümi.i
Tc m s i Ic i ın iz o !.ı rak TSE
t.ıLıfından 27.12 -29.12 2004
tarihleri arasında düzenlenen
TS-EN -ISO 9001 :2000 Kalite
Yönetim
Sistemi
Çalışnı.ıları

J, \,1

Avrıca vıl içerisinde bir
Kalite Komitesi olu ş turuldu.
Müdürli.ığün Org .ıni z asyon

Şem.ısı , İş Akı ~ Şcın.ısı , Eıaliyct
.ıLını, konu s u \ ' C tanımı ,
personelin giircv tanımları
( Stamhrt Maddc:5.S.l )

'>1/

"ı \HI
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lll,lı!H

Ge .. :

h.ızırhıLır.ık K.ılitc

kar.1r, bdtık, .Ha~tırnu \'C
dosy.ıları ilc
Pcrwncl Müdi.irlügi.i'ndcn
gelen sicil ve özlük dm\·ahnnın

Kontrol
Ko m ites i koord ina töriiigüne
teslim edildi.

soru~turın.ı

Arşiv

d- Genel Evrak ve

Sekre•erlık f, ~ıiveııerı

Müdürlüğü

t.ısnitlcri

Türkin
Bü,·ük
.\1illcr
.
.
B a s ı m c ,. i
ıVIeelisi
ıVIüdi.irlügü'ndcn gelen her
ri.irlü basılı C\T.lkl.mn d.ıgıtıını,
K .ı n u n 1.ı r \' c K a r.ı r Lı r
,\1 üdi.irlügi.i 'nden gelen bmın,

r.ühr.ı ~·crlqtirilmcsinc ili~kin

\'C

düzcnl~nmc~i,

hizmetler yerine getirildi.
Ayrıca, B.ışb.ıbnlık Basımevi

M i.idürlügi.i 'nden TBMM 've
gelen t,riinlük Resmi G.lZctc'ı{in
dagıtıını d.ı v.ıpıldı.

(;ııııdcııı

ADET BİRLEŞİM
800 X ı ı39

2.

S1r.ı S.ı\ ' 1\1

900

X 349

3 ı4.

3.

(;cJcıı K.ıg1rl.u

350

X

S3. 900

ı

4 . C .T.O/cti

.iSO X

s-

ıso

T. Dcrgi-,i

6 . T. ı-:ilıri-.ti

TOPLAM
%.200 Adet

ı54
ı ı9

4ı . 650

ı ı9

x

ı

7:i X :i2
ıso

x 3ox

ıoo

7.8:i0

3900
ı2

5-J..OOO

600
9 -Dilck\·c

Koııı . H.ıfr.K.ır.ır

600 \ ı 2

Cct.

7.200

Genel Toplam

588.400 Dağıtılan
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Arşiv

hizmetlerinin

dağılımı

d,ı şiiyle:
ı- 350 adet Kanun Dosyası,
200 de K.ıdük Dosyası, K.munlar
Müdürlüğü'nden teslim alındı,
işlemleri ~ · apıl.ırak yerlerine
konuldu.
2- Emekli oLm \ 'C kurumdan
ayrılan 220 personelin dosyaları
teslim alındı ve verlerine konuldu.
3- 1920 tarihinden günümüze
kadar arşivİnıizde bulunan kanun,
karar, kadük, araştırma,
soruşturma ve muhtelif dosyalar
standartiara uygun olnuy~m r.ıhta
ratlarda, eski ve yıpranmış
klasörler ilc muhafaza
cdilmcktcvdi. ,\1cvcut oLm tahta
r.ıthrın %35'i sökülerek verine
ç c 1i k r .1 fl.ır m o nt c c d i 1d i .
Klasörlcrin tümü runıbctc, toza,
\ ' ,ıngına ve h.ışcrclerc karşı
dayanıklı prospcndcn imal edilen
( karton kutu kl.ısiirlcrindcn)
y.ıptırıLırak vcnilcndi.
4 - Milletvekillerinin özlük
dos\ · aları özel iıııaLıtlı mi.itlonlu
z.ırflara \ 'C karton kutu klasiirlcrc
nizami şekilde ycrlcştirilerck raJlu·a
dizi idi.
5 - Personele ait
özlük
dosyaları da tck tip yeni klasörlerc
ycrleştirilcrck modern bir
görüntüye kavuşturuldu.
6- Arşivimizdc 44 kışi
araştırma yaptı, 55 kişi de zabıt
isteğinde bulundu.

j(,J\\1 '-1 ll-

ihtisas Koıııisvonları bazında
223 adet Gündem, 2 ı 39 yere
ulaştırıldı. Ayrıca, kurum dışı
dağıtım çalışmaları kapsaınında

112 Birlcşiın için 75'cr adet
Türkive Büvük Millet Meclisi
Gündemi, babnlıklara dağıtıldı.
28,943 adet posta gönderisi
yapıldı.
Bunlar
ıçin
34,939,550,000.-TL tutarında
pul sarf edildi.
Özel Kalem Müdürlüğü'ndcn,
bakanlıklar ve diğer kamu kunını
ve kuruluşlarına gönderilen 588
.ıd ct cvr .ık i lgi! i m.ıkaml a r,ı
ul.ıştırıldı. TBMM idari teşkiLltı
birimleri nden, bakanlıkJar ve diğer
kamu kurum \'C kuruluşlarına
gönderilen 4343 adet cnak
adreslerine iletiidi.
Bu sürede genel evrak
bürosu na gelen ı 0039 adet evrak
ilgili birimlere ulaştırıldı. Dilckçc
Komisvonu Başkanlığı 'na yapılan
1977 başvuru kayda almdı. Milli
Saravlar D.ıirc Başkanlığı'na 482
defa hın · c ilc 2724 adet evrak
giindcrildi. Milli Saraylar Daire
Başbnlığı'ndan ı 32 dct:ı kuryc
ilc 5402 adet evrak geldi. hın · c
gönderileri için, 2,622,780,000, YTL para sarf edildi.
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu
Başkanlığı'nın
talebi
doğrultusunda 374 adet evrak
ilgili bmu kunun ve kuruluşların.ı
ilctil di.

k\\11\l/
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Genel Sekreterilk

Faaliyetlerı

PERSONEL ve MUHASEBE
DAİRE BAŞKANLIGI
Pe r s on e l Öz l ük İ ş l er i

temizlik m.ılzcıııcsi .ılımları,
Ba~k.ınlık Di\·,ıııı \alonunuıı

M ü dür lü ğü

yenilenmesi,
komisyonu

Yasam.ı \'ılı içerisinde Gelen

Evrak s,ıyı~ı 17.418, Giden
En.ık s;~\'ısı 47.511, genel
toplam i~c 64, 929 ol.ır.ık

plan
\C

konıis~ · oıılardaki

bütçe
diğer

görüııri.ilü

s u n um
\' c
k o n fe ra n s
s istem leri n i n y.ıptı rı lm,ısı,
ö z c 1 1 i k 1c
B .ı s ı m c \' i
Müdürlüğü'nde kull.ınıl.ıcak ve
yıll.ırc.ı hizmet vermesi
öngörülen kağıt karlama, kalıp
po z 1a n d ı r m a \ ' c o fs c t
nukinclcrinin .ılımı gerçekleşti.
Ayrıca, teldon giderlerinde 2004
m.ı.li ~1lınm a~1ıı dönemine oranla
% 15 '1ik bir azalma gözlendi.

lıcs.ıpl.ındı.

Bütçe Maliye Mü d ürlüğü
2005 Mali Yılı Bütçesi, 20
Temmuz 2004 t.ırilıli Yüksek
PLınlanı.ı Kurul Kar.ırı \T 2005
Bütçe H.ızırl.ıııı.ı Rehberi'nde
~·cr .ıLın cs.ıs!Jr dogrulrusund.ı
lı.ızı ri and ı. Az.ım i sev i yede
tasarrufa özen gösterilerek, vılın
ilk 6 a\'ında kesintili bütçe
<idcncg(nin % 43'ü kullanıldı.

Bu itib.ırla 2005 mali vılı ilk
.

beş avlık dönemde;

2004 M.ıli Yılı'nın .ıynı
döneminde bütçenin % 44'ü
kull.ınılıııış iken, 2005 M.ıli
Yılı 'nda bu or.ın % 43 ol.ır.ık
gerçekleşti. 1-Lırcaıııal.ırd.ı bir
önceki \'Ila or.ınl.ı % 1'lik azalma
gözlc ı~di. Mal \ ' <.: hizmet
.ılınılarınd.ı; özellikle vıllık
ihtiyacın
toplu olar.ık
k.ır~ıhnnı.ısı \'C ilı.ılc ~·ömcnıiylc,
ihtiyaçl.ırın d.ılı.ı .ız

ilc

bütçe git.lcri

k.u·şıla.nııı.ısııı.ı iizcıı gö.~tcrildi.
Bunl.ırd.ın b.ızıl.m; kırta.'.i\'C,

..!'Personel giderleri için;
75.394.550 \TL,
..!'Sosyal güvenlik kurum.
dev. prim. gider için;
5.559.127 YfL,
..1' Ma l \ '<.: hizmet giderleri
için; 18.431.894 \~fL,
..I'Cui transferler ıçın;
20.650.482 \TL,
..!'Sermaye giderleri ıçın;
1.622.983 YTL olmak üzere
toplanı 121.659.036 YTL
h.ırcandı.
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c. Personel İdari Şube

belgelerinin parasal değeri
YTL.'dir.

Müdürlüğü:

3.141.491,85

Fatura İnceleme Birimi

Yine bu ,-,ı-..am.ı döneminde; 30 Temmuz 2004 tarih
ve 25538 Sa\'ılı Resmi
Gazete'de \'avııııla11,ırak
\' i.i r i.i r 1i.i gc g i r c n tc d .ı\' i

İdari

Pcr\oncl

Şube

Mi.idi.irlüği.i'nc çqitli rcsnıi

\ 'C

ii z c 1 sa g 1ı k

k ur u nı

,. c

kuruluşl.ırından

92.49H

.ıdct

yönctnıclikkrindc y.ıpılan

fınıranııı giri;;i yapıldı. Burad.ı

değişikliğe paralel olarak, ibçt.ı

1 yılda ort.ıl.ını.ı 126.000 adet
faturanın ka\'dı ilc iin

\ ' C doz a\'arı
getirildi. Buna göre
ınillctvckili, y.ısaıııa organı eski
i.i\·clcri \ ' C bunl.ırııı b.ıknıakl.ı
yü k i.i m 1i.ı 1c ri n c, ,ı\ ' ,ı k ta
tcd,ı\'ilcrdc y.ızılaıı ilaç miktarı
5 kalem \ 'C 3 aylık doz, TB.\tL\1

incclcnıcsi gcr~-cklqtirilnıck

tcdir.
YJsanıa Yılı'nda~

3.
.ıdct

I 130

tcd,l\·i f:ıtur.ısı, Tcd.l\'i

Yiiııctnıcliğiııin
ı-:~asLırı

u, · gul.ınıa

doğrultusunda

ii d c 11 m c s i
nı li lll k i.i 11
ol nu d ı ğı ııd,ııı i lgi 1i s.ığl ı k
kunım \'C kunılu;.Lırın.ı i,ıdc

edildi.

İ.ldc edilen h.ırc.ıııı.ı

.ıdct sınırl.ını,ısı

esası

pc r s o n c 1i

ı' ı

kcsiınıcktcdir.

l
1· \\

r

'''

b .ı k nı a k 1a

ise, 4 kalcnı \ ' C
ı O gi.iııli.ik doz ınikt.ırı
uygulannukta, ilaç k.ıtılım
p a ~- ı a r ı
nı a .ı ş ı a r d .ı n

Pl

L

,. c

yi.iki.imli.ilcriııc

\1

r

ı

yeller

J.

Yas~'lla Yılı

Ayrıca, çeşitli

özel sağlık
ve kuruluşları ilc sözleşme
yapıldı. İmzahuun bu si)z]cşmclcr
ilc özel hastanelere daha önce
ödenmekte olan Türk Tabiplcr
Birliği Asgari Ücreti (TTB)
üzerinden, operasyon ve diğer
tedavilerde o/ol O, çeşitli tctkik ve
tahlillerde %15 ilc %20
oranlarında indirim sağlandı.
Buna ilave olarak, poliklinik, tıp
merkezi, fizik tedavi merkezleri
ilc yapılan sözleşmelerde %20 ilc
%35 arasında indirimler sağlandı.

ödeme yapılacağı açık olarak
belirli esaslara bağlandığından,
daha önce şişirilmiş fatura
gönderen sağlık kuruluşları

kunım

faturaları

sözleşme esasları

doğru] tu su nda

başladılar.

tanzim e tıneve
-

01.01.2005 tarihinden
itibaren, eczancieric yapıbn
sözleşme doğrultusunda, ilaç
alımları aruk TBMM Sağlık Bilgi
Sistemi On-Line sistemine
girilmek suretivle yapılmaktadır.
Bu sistemde, ilaçta adet, doz
kontrolü ilc rapora dayalı ilaç ve
ödenmeyen
ilaçlar
denedenebi 1mcktcd ir.

Avnca, yapılan sözleşmelerde,
kurum olarak hangi tedaviye ne
miktarda ve hangi şartlarda

Ocak-Mayıs 2004 İlaç Faruraları

AY

FATURA TUTARI

FATURA ADEDi

Ol ' 2004
02/ 2004
03 /2004
04/ 2004

1. 132 .XO 1,SO
3 .773.4 77,99

1411
221.>
ı063

OS/ 20!H

7SS .S46 ,98
ı .23 7. 41 X,SH
ı .376 . ı 24,82

Toplanı

8.275.~70,1

Ocak-Mayıs

2005 Reçete

1467
ı :; ;:;x

7

Fanıraları

AY

REÇETE TUTARI

REÇETE ADEDI

Ckık . 2005

899 .99 7,30
881.9 78,9 7
ı .039 .080,77
9 76 .885 ,1!0
1.013 .640 ,70

X-'4 7
9IXX
IIS04

Şuh.ıt . 2005
,'v1.ırr.200S

:--;1\,111 .2005
.Vl.l\'1\.2005
Toplam

ıo603

10609

4.8 ı ı .583,54

"1 ·

(·(,J.\11 ' l i K

K.\\ll,l/

\.\H.J-.ı/

L

.\111 ı ı ll'l)JI{

Genel Sek•et"•l k Faaııveııer•

Bu uygulanu ilc yuk.mda
tabloda görüldüğii üzere; OcakMavıs 2004 ilaç Eıtur.ı tutarı,
8.275.370,17 lTL iken, OcakMavı s 2005 Lltura tut.ırı,
4.8 i 1.583,54 YTL oldu. Sonuç
o 1a r.ı k 5 a y 1ı k u \' g u la nı a
ne ti cc s i n d c i l.ıç t .ı ~.ı g Lın.ın
tasarruf miktarı % 58 olar.ık
gerçekleşti.

d. Personel Eğitim ve
Yönetim Müdürlüğü
Personel Eğitim \'C Yönetim
M üdürlüğii t.ıratlnd.m luzırLın.ın

2004

Yılı Eğitim Programı,

Eğitim

Kurulu'nun

k.ır.ırı

uygul.ıma~·a konul.ırak eğitim
fı.ılivctlcrinc b.1şlandı.

Başkanlık makanıının

2004 tarih ve 393

24

sayılı

olu.rlarıyla, Türkive ve Ort.ı
Doğu A.mınc İdarc~i Enstitüsü
Genel Müdürlüğü'nden
danışmanlık hizmeti alınma\ı
surctivlc 1 Ha zir.ın 2004-31
Ocak .2005 tarihleri .ır.mnda
gerçekleştirilen,

\ 'C

uzmanl.ırın

d.ı görev yaptığı "TBMM Genel
Sekreterliği

ve

Norm

Faaliyetleri

l. Standart Temel Eğitimi
Sosval Hizmetler Müdürlüğü'nde uygulanacak 'TS 8985
ve TS 13001 HACCP (G ıda
Güvenliği Yönerimi )" konularına
temel tcşki 1 etmek üzere, 14-15
Ekim 2004 tarihlerinde "Sr.u1dart:
Temel Egitim" uygulandı. Türk
Standartları
Enstitüsü
uzm.ınlarının göre\' aldığı
eğitime, Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü'nde görc\·li 24
personelin k.ıtılıını ~ .ığlandı.

\'C

Başkanlık nukamının on.ıyı ilc

Mavıs

Eğitim

Yeniden Y.ıpıl.ınnı.ı
Kadro Projesi

Çalışmaları" gerçekleştirildi.

2. Protokol
Yönetimi Semineri
TBMM Yöneticilerine
Türkiye \ 'C Orta Doğu Amme
Ensti-tüsü'nde (TODAİE ) 2226 Kasını 2004 tarihlerinde, 5
gün süre ilc uygulaıun eğitime
47 Yönetici katıldı. TODAİE
öğretim elenunlarının görev
aldığı progr.ınıda; ilctişimin

önemi, beden dili, nıotivas\'on,
hedef bclirlcnıc, protokollin
anlam \ 'C önemi, protokol ilkeleri
\ ' C türleri, ın<ıkam odal.ırı ilc
makaında davr.ınış kuralları,
bavr.ıklar

\'C

taşırlar,

tören

J Ya" "la

Yılı

protokolü, protokol vazışmaları,
yiinctscl davranışlar, zi\·arctlcr,
giyim ve dı~ görünüm konularııu
ver verildi.

tarihleri arasında 8 t,ri.in süre ilc 'TS
EN-ISO 9001:2000 Tenıci Eğitim,
Doküm:ıntasyon Eğitimi, Kuruluş

İçi İç Tctkik Eğitimi" di.izcnlcndi.
K.ılitc Yönetim Temsilcisi olaLık
görevli 40 personelin katıldığı
progr;ımda, Ti.irk Standartl.ırı
Enstitüsü Uznıanhrı öğretim
elemanı olarak görev aldı.

3. Halkla İlişkiler Semineri
İç Hizmetler Müdürlüğü'nde

görev yapan 55 personelin katılımı
ilc 25-26 Ka~ıın 2004 tarihlerinde
"Halkla İlişkiler Semineri"
gerçekleşti. Halkla ilişkilerin önemi,
tenıci k.wraınları ilc uygulam.ıd.ı
kaqılaşılan sorunların ele .ılındığı
~cnıincrdc, Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Erttığrul Yaman görev aldı.

6. Türk Dili ve

Genel Sekreterlik makamının 04
Mart 2005 tarih ve 272 s,wılı oluru
ilc 7-1 l Mart 2005 tarihleri arasında
"Türk Dili ve Yazım Kur.ıll.m
Eğitimi" düzenlendi. Çeşitli
birimlerden 196 personelin katıldığı
eğitimde Türk Dil Kurumu
uznunları görev yaptı. Progr.ınıd.ı;
Türk Dili hakkında genel bilgiler,
im la kuralları, im !.ı konusund.1 sıkça
y.ıpılan y.ınlışl.ır, resmi y.ızışııu
ku ra Ila rı, ra por- tu tan ak -d i Ic k çe
lı .ı k k ında
b i 1g i ,. c an Lır ı m
bozuklukları konul.ırına ver verildi.

4. AB Hukuku Semineri
AB Mi.iktcscbatı Çerçevesinde
8-1 O Aralık 2004 tarihlerinde 3 gün
si.irc ilc "AB Hukuku Semineri"
düzenlendi. Çeşitli birimlerden 275
personelin katıldığı programda,
Gazi Üniversitesi Hukuk fakültesi
Öğretim Üvcsi Prof. Dr. Vıhit
Doğan görev vaptı.

7. Bilgisayar

5. TS EN-ISO 9001:2000
Temel Eğitim,
Dokümantasyon Eğitimi,
Kunıluş İçi İç Tetkik Eğitimi
27 Aralık 2004-07 Ocak 2005

1 ı ı 'ı

' r ı"

ı,

\ı

ı ı

Yazım

Kuralları Eğitimi

Kullanım

Kuı-su

Milli Eğitim Bakanlığı Ankar.ı
Mesleki Eğitim Merkezi \'C 4.
Akşam Sanat Okulu ilc yapılan

ı 1

\

'

ıı

/

\1

ı ı ı ı

' ·1 ı

"

-

protokol \lT~t:\T'> i ııdt: \q ı tl ı
gorn \ .ıp.ııı 460
pt:r\cıııd için "Bilgi.,,ı~'.lr Kull.mım
Kur., u" duzmkııdı. l'rogr.mı; 3 I
Ocak 200;) t.mhıııdm h.ı)l.l\ .ır.ık,
2(l'~cr kı~ ı 1ık grupl.u lul i nde
h.ı>l.mgıç du zn ıııdt:kı gnıpl.ır
için 30, ıleri dtllcnkkı gnıpl.u
ı ç ı ıı
4 :;
' .ı .ı t
' u r c ,. 1~:
gcrçckk>rırılnıt:ktcdı r.
8. Uzman Yardımcıları

rı

S

et.•ı

Fdd! ıet

İyik~tırılm~:'ı Egiriıni"

\C

uyt,rı.ıl.mdı. ,\lilli Egirıın Babıılıgı

birımierde

Yoıı~:rimı Dcgcrlcııdirmc 'c

Gdi>tirmc n.ıırc B.ı>k.ıııı

\C

.ıyııı

d.ıırc ogr~:tmmımıı goı-c\ .ıldıgı
cgı tım, 2-2 3 H .ın r .ın 200:;
t .u i h Ic rı .ır." ıııd.ı. 99 K .ıl i re

Bolunı

Tcm.,ikı'i

,. o n c t i c ı

ıı ı

n

ıl~:

k.ı t ı lı mı

72
Ic

ı

g~:rçcklqrırıldı.

1O. Kuaförlük Bilgi ve
Beceri Geliştirme Kursu
S o ' , . .ı 1 H i 1 111 c t 1c r

Eğitim Programı

TB.\1.\1 Id.ıri Tt:>kil.ıtı'ııd.ı
gciı-c\ c \'t:ııi b.ı~l.l\'.111 23 uznı.ııı
y .ır d ı nı c ı , ı ı ç ı ıı " L' z nı .ı ıı

,\ludurlugu'ııdc ku.ıfi>r olar.ık

Y.ırdınıcıl.ırı ı~gırını Progr.ınıı"

gort:\ \ .ıp.ııı 2 pt:r\OIH:I için,
"Ku.ıforluk Brlgi \T lkccri
Gclı~tirmc Kur\u" duz~:ıılcııdi.
Egr rıın, 13 28 f Lı11 r.ııı 200:;

duzcııkııdi ( 14 ,\ l.ırt:-1 X Tcnııımz
200;)). Progr.ını.ı, ku n mı ıçınden
gc>rt:\ kııdırıkıı pn,oııcl ık
uııi\cr\ıtc \T TOD;\ Il- ogr~:rıın
t:km.ml.m destck .,,ıgii\'C>r. \ 'erilen
teorik cgirım, TB.\L\1 İd.ırı
Tc~ ki l.ıtı bı ri nı lerınde kı 'r .ı j

t.ırıhkrı .ır.l'oıılll.ı ,\Lıın.ık H.ılk

Egitim ,\lcrkui ogrcrıncııi
t.ır.ıfıııd.ııı r~h.ı>ı cgirinıi ol.ır.ık
gerçekle~ rı rıld ı.

ç.ılı>ın.ıl.ırı ık t.ını.ınıl.ııı.ıcıkrır.

ll. Kalitenin Tanımı,
Felsefesi ve Yapılan
Çalışmalar Semineri
K .ı 1 i r ~:
Y c> ıı c t i m

9. Kalite Yönetim Sistemi,
Süreç Yönetimi ve
İyileştirilmesi Eğitimi
ISO 9001:2000 K.ılırc
\' o ıı cr i m S ı ..r c nı ı k u r ın .ı

9 (l O 1 : 2 O OO

ç.ılı>nı.ıl.ırı k.ıp-..ımıııd.ı "K.ılitc

k.ıp,.ıııııııd.ı "K.ılitcııiıı -ı:ıııınıı,

Yemetim

~i,tcmı

Surc\

T~:rmıkilıgı'ııcc T)-1-.:--.:-ıso

Yoııt:rimı

fd,cf(:.,i

\T

ııa •

,.
ı '

",,

' '"

\1

ı

'

'

"

' cr ' ı ,. o ıı u

Y.ıprl.ııı <,: .ılı>ınal.ır

3

vas< ma Yılı

Semineri"
H,ıziran

düzcıılcıımcktcdir.

2005

Anıirliği'nde

17

giircvli 6 persondin
Drcamwacvcr MX 2004: Web
Geliştirme, Dinamik UvguLınıa
Celiştirnıc konuLırında Gazi
Üniversitesi Teknik Eğitim fakültesi
t,ıra fı nda n d üzen k ne n c ğı tı mc

t.ırihindc b,ı~Lıy~ırak

gruplar halinde dc,·am edilecek oLm
progr,ınıda, K,ılitc Yiincrinı Ofısi

Sitem
ol.ır.ık

Koordinatiiıii,

ögrctim
göre\' yapmaktadır.

cknunı

btılıııaları sağlandı.

12. Staj Uygulamaları
20 Haziran 2000 tarih

\T

066

15. Acil Hekim Sertifıka
Programı Temel Eğitimi

s~l\ · ılı

Ccncl Sekreterlik olurları
doğrultusunda; personel çm: ukLmıu
(incelik t,ınınnıak şartı ik 3308 sayılı
Çır~ıklık \'C Mesleki Eğitim K,ınuııu
kaps,mıında st;lj v~ıpma mccburi\'cti
buluıı,m meslek lisesi öğrencileri ik
ü n i ,. cr s i tc ö ğ r c n c i Ic ri n c s Ll j
uygubnı,ısı y.ıprırılnukt,ıdır. Ekim
2004 -30 Hniran 2005 t.ırihlcri
,ırasıııd,l toplam 143 meslek lisesi \T

Ankara

16.

Semiııeri"nc

!'.ırk \T

Bahçeler Müdürlüğü'nde
giire\'li 9 personelin, 25 -27 K,ısını
2.

arasında

Uygulamalı

iki personelin katılımı

sağlandı.

"Pevz,ıj

17.

Koııgrcsi " ııc brılıını

Yabancı

Dil

Persondiııdcıı,

14. Drcamwaevcr 2004
Bilgisayar Programı
Bilgi İşlem Merkezi Birim

h \'

ı ı

Eğitimleri

İdari
Tqkilatı
üst düzey yiinetici ve
ıııcslcğe özel y.mşnıa sın,l\'1 ilc alın,m
personelin, normal ç,ılı~nıa saatleri

TBMM

sağlandı.

ı 1 ı \ll 'ı ı f..

Elektronik

İmza Semineri
Türkiye \'C Orta Doğu Amme
İdaresi ( TODAİE ) tar,ıfındaıı 23-24
Haziran 2005 t;ı,rilılerinde düzenlenen
"U vgu l.uıı ,ıl ı E Ic k rro n i k İ m z,ı

13. Pcyzaj Mimarlığı
Il. Kongresi

t.ırihlcri

İl

Hekim Sertifib Programı Temel
Eğitim Modi.ilünc 23 M.ıyıs 2005
tarihinden b,ı~Lıy,ır,ık gruplar halinde
8 pratis~Tn doktor gönderildi.

unı\'ersıtc oğrcııcısıııc suı yapııu

2004

Sağlık
düzeııkncn Acil

Müdürlüği.i'ncc

olanağı sağlandı.

Minıarlığı

Valiliği

. .,

ı 1

\\Rı .., ı 1

.\tır ı ı

ı ı'

n

ı K

G~~eı Sekreterlık FaaııvetıP.'I

dı~ında

veya tatil günlerinde, yurt
içinde yerli veya yabancı dernek,
\'akıf \'C~'a kuruluşlarca açılan ve
\Ttcrlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı
tar.ıfından kabul edilen yab,ıncı
dil kurslarına katılmaları sağlandı.
2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu
ilc belirlenen me\'ZU,1t çcrçcYc~indc
(dalu önceki kurs süreleri de dahil
olmak üzere, en çok 9 .1\'.1 bdar)
ibr,1Z edilen Emıra bedellerinin, %
60'ı Kurum, % 40'ı ise btılımcı
tarafından ödeniYor.

Yönetmelik Yönerge ve
Genelge Çalışmaları
Resmi Yazışına
Yönetmelik Tıslağı
incelendi \'C görüş bildirildi.
1.

Başbakanlık

Kur,ılları

2. TBMM Genel Sekreterliği
Bi.inycsinde Staj Yapac,ık Olaniann
Belirlenmesi ilc Görev ve
Son.uıılulukları Hakkında Yönerge
hazırlandı \'C nukanı tarafından
on;ıybndı.

3. TBMM

Yazışm.ı

Kod Listesi

günccllcştirildi. Mak.uıı tarafından
onaybndıktan sonra 2005-6 savılı
genelge ilc idari icşkilat birimlerine

duyuruldu

\ ' C c-devlet web
yer almak üzere
Başbakanlığa bildirildi.

sayfasında

4. TBMM Genel

Sekreterliği

Rcsnıı Yazışma Kuralları

\Tnidcn
düzenlendi \'C 2005-7 sayılı
genelge ilc idari teşkilat birimlc~inc
dunıruldu.

e.

Saymanlık Müdürlüğü

22. Dönem 3. Yasama Yılı
içerisinde 01.10.2004 ilc
31.05.2005 tarihleri itibariyle·

. '

MillctYckillcrinin ıııa,ışları için
39.550.334, 16.YTL, Merkez
Teşkilatı ilc Milli Saravtu Daire
B.ışk.ınlığı personel. nı.ı.ış \ ' C
ücretleri için 64.403.482,68.YTL,
Eski üvc dul-yerimierin
taznıinatları

ıçın

l .405.668,78.YTL olmak üzere
toplam 105.359.485 ,62. YTL
öden di.
M i llctvcki Ileri ve b.ıkmakla
yükümlü oldukl,ırının tedavileri
için 4.485.238,49.YTL, personel
\ 'C bakmakb vükümli.i oldukl.uımn
tedavileri içi ı; 7.4 12.655,35.YTL,
eski üye, dul-verimlerin tedavi
giderleri için 26. 100.063,82.YTL
olmak
üzere
toplam
37.997.957,66. YTL ödcndi.

ı va~ama

Ylı

Tcd.wi giderleri için yapılan
lurcamalar toplam lurcaıııal.ırın
(Yıı23 ünü kapsamaktadır.
Bu
dönemde millcrvckillcrinin volluk
ödemeleri için 1.635.865,41.YTL, TBMM personeli yolluk
iidcıııclcri için de 305.367,63.YTL lurcanu vapıldı.
TBMM Merkez n Milli
S.ıraybr Daire Ra~k.mlığı'n,ı ait
elektrik ve su giderleri için
2. 733.521, 16.-YTL, yakacak
alımları için 1.552.961,01.-YTL,
akaryakıt \ ' C y•ığ giderleri için
887.849,54.-YTL, menkul,
gavrimcnkul mal .ılını b.ıkıııı
on.ırım
giderleri
ıçın
4.725.219,62. -YTL, temsil ve
tanıtma
giderleri ıçın
1.428.692,72. -YTL, lubcrlc~mc
giderleri için 3.884.428,02. -YTL
\ 'C uluslararası kunıluşlara üvclik
aid.ıtl.m için 405.307,64. -YTL
iidcnJi.

anıb.ır

stoklarınıızd.ıki

k u 11.ı n ı 1m a \' .ı

c 1\' c r i ş 1i
malzemelerin t<ımir ve bakıııı111111
\' <ıpılarak hizmete sunulması
yoluyla karşıLındı \ ' C büyük
mikurda Lısarruf sagbndı. Bu
volb
tedarik cdilcnıcvcn
12 kalem
.
.
697 adet muhtelif ckıııirb.ış ilc
52 kalem 1001 adet teknik
demirbaş nulzcıııc satm alınııı.ık
suretiyle ihtiyaç sahibi birimlere
teslim edildi.
TBMM
bünvcsindc
kulbnılııı.ı iııık.ını olmavan
dcnıirb.ış nulzcıııc,

Divanı

ilc Türkin
genelinde talepleri ol.m okuihra
ve kamu y.ır.mna baliyct gii;.tcrcn
derneklere tutan.ık brşılığı
\·erildi. Tanıiri mümkün ol.ın
demirbaş nulzcmc tirma\"<ı b.ıkım
\'C onarım \ ' aptırıl.ırak .ısg.ıri

malivctlc kull.ınıııı.ı sunuldu.
M c \' c u t
d c ııı i r b a ş
ıııalzcmclcrin

f. Mal

cıw.ıntcrinin

Saymanlığı

Gcçtiğinıız

içerisinde;
TBMM

va~ama

sa\· ım

modern

birinılerinin

( B.ışkanlık,

Komisyonlar,
Millctvckillcri ve Genel
Sckrctcrlik) ihtiyacı oLm her ti.irlü
demi rba~ malzeme; ii nce! i kle

ııa ·

-

D-

.-·-··l·
J,.
,.{

r··~····"
l . . .A }.. 1. J.

.ı..

-'--~~

I{,J\1/'IIh.J\.\,

\ 'C

\'C

güvenli

bir şekilde v.ıpılabilıııcsini
tcmincn Barkod sistemine
geçilcbilmesi hnırlıkl.ırı
tam.ııııl.ındı. ı-:.uliyct için Maliye
B.ık.ınlığı'nın yeni "Ayni\'<lt
Yönctıııcl igi "n i n y.ı yı n Lınııus ı
( mu ht c m c Ic n Tc ııı m uz a \ ' ı

nlı

-

Başkanlık

K.1rarı

ı;'\\J-1,1/\1

Jıi,11H

"~

7

1

ı

ı

:::

-ı.

ı

ı

1

-~; J

-ı!--'

r-o

ı. -~

t_

""

!

PERSONEL EGİTİM

12

ll

lO

<}

H

7

6

~

-1-

:ı

2

Scnııııcri
E g irinıı ,

'

I 'C

Sr.ıj Uvı:,rı.ıl.ıın .ıl.ırı

Y.ıpılaıı

Beceri

fcl,cfc,i n :
<;.ılı}nı.ıl.ır Semineri

K.ılircnin Tanımı ,

Bilgi

KuNt

Yon c rimı

c;clı ~ tirınc

Sun:ç

lvılqririlnK'i Egıtınıi

Ku .ıti.>rluk

1·c

K .ılırc Yoncrinı Si,rcnıı

l ' znı .ın Yardınıcıl.ırı Egıtıııı Progr.ıını

Kur'u

IT Y.mnı Kur.ıll.ırı Egirııni

Bılgi,.ıv.ır Kull .mını

Turk Dili

TS E;-..; - ıso '1001 :2000 Tenıci
Dokum.ınt.ıwon Egıtinıi ,
Kunı!u) !çı Iç Tctkik Egırııııı

AB I lukuku

200:i

H.ızir.ın

200S

o

O1 Eki ın 200+30 H.ızir.ın 2005

13 -2H

2005

H Tenınııli 200S

tl.ızir.ın

,\\.ırt - 1

Oc.ık - 31 Ar.ılık

02 -23

1-1-

31

2005

2()()-1-.
200:;

.\l.ırt

Oc.ık

Ar.ılık

07 -ll

27
07

OS - 1O Ar.ılık 200-1guıı

c;uıı

'i A1

12

16 gun

3 J\\'

ll Ay

S gun

12 gun

3

2 gun

2:i -26 KNm 200-1-

Scmmcri

H .ılkl.ı llı ı kikr

K.ı\lm

S pın

gı.m

2()()-1-

2

Süresi

22 -26

1-1-- l:i Ekim 200-1-

Tarihi

MÜDÜRLÜGÜ FAALİYETLERİNİ

!'rom kol Yonctıım )emi neri

Sr.ınLLlrr Tenıci

Egitim

ve YÖNETİM

Programın Adı

Faaliyetleri

No

Eğitim

Sıra

GÖSTERİR TABLO

-1-

H.ıfr.ı

Personel
Egitim
Faaliyetleri

Katılan

1-1-3

2

17 1

23

-1-60

196

40

27:i

ss

-1-7

2-1-

Sayısı

ı
1

~

!P-

~

"'
!''

-..,.,

c;
~

~-,_

"en

:ı

'"
"'

-~

'

f

:::

:r

,.

/

-

.

.rr •ı
::

~,

t ~~

V

Eğ;irııııkrı

Egemenlık Ko~mu

Yurıını~u

1-'utbol

Turnm·.ısı

,\l.ım

2005

2005

:-\i,.ııı

2005-25

.\l.ım

2005

I hlul2005-

25

kişi katılmış

2005

2005
H.ızir.ııı

,\l.ım

I I .\!Jm 2005-30

+

2 7 "1\,ln 2005

2+ "1\,\11 2005

Oc.ık-Ar.ılık

23-2-+ I !.vir.ın 2005

23

35 milletvekili, 41 personel olmak üzere toplam 76

Yıl KurunıLır ar"'

kurslarına

85.

eğitimi tamamlamştır.

(*)Yabancı

6

TB.\1.\!'nııı .\luhr .ırLır.ı 1~ıııırımı

:>

Onınl.ırı

TB,\1.\1 I I. Spor

dil

,\!illi

Egemenlik

Yıl Kunıııı !çı hırbol Turnu\'.ısı

Yıl

Yıl .\lillı

+

85.

85.

Kutlama Etkinlikleri

Dil

Elektronik lm1..ı Semineri

85.

Yıl

Y.ıb.ıncı

L\·guLım.ılı

3

2

ı

85.

17

16

'

Progr.ıını

Acil Hekim Sertıtik.ı
Tcmd Eğitimi

ı:;

2005

:-\iqn 2005

K."ım

,\l.ırt-0 ı

Pnıgr.ıını

200-+

Drc.ım\\·c.nw

I-+

oı

25-27

l'e\'z.ıı ,\linurlıgı

13

2. Kongre'i

Tarihi

No

Programın Adı

Sıra

0
Personel

6

8

Aı·

20 Cun

Aı·

olup

bunların

1 Cun

50Gun

+7Cun

I Cun

I (;un

l<ıpLmı

9

2 Cun

8'i

69

180

(22

.Sporcul.ırı
'Lıkım)286

81 Il

50.000

Ank.ır.ı

ı:;r

76'

2

9

3 Cun
l

Faaliyetleri

Süresi

Sayısı Eğitim

Katılan

\

"'-:::-

:ı

"'":;

-c:

c..>

Genel Sekfeterlik Faa

içerisinde) beklenmektedir.
Birimlerin yıl içerisindeki her
türlü acil ihtivaçlarınııı zamanında
karşılanabilmesini tcnıinen temizlik
ürünleri \·c kırtasiye malzemelerinin
toplu alımı yapılarak yeter miktarda
anıbar stoku
oluşturuldu.
TBMM biinvcsindc salon ve
makanı odalarında sergilenen çeşitli
sanat eserlerini n, sanat değerleri ilc

detay bilgileri tespit cttirilcrck
katalog çekimleri yapıldı.
Satınalma
Komisyonu
Başkanlığı taratindan satın alınan
her türlü dcmirb.ış veya tüketim
malzemesinin tcscllüm ve çıkış
işlemleri yapıldı.

S. TBMM Web Savfasında
bulunan; kanun, yönetmelik,
vöncrgc vb. dcği)iik.lik.lcrin ramaını
günccllcndi.

Pl

J-< 1\11'1/f.\ }\.\)1

'>ll

."ı.\H.i'i/

ıvetıerı

\111

f-JI\.1)!{

DESTEI< HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANilGI
a-İç Hizmetler Müdürlüğü
Y,ısanıa

Yılı

- Arık bgıt topl.ıma haliveri
proje k.ıpsanıında \T Genel
Sekreterlik
genelgesi
çcrçevco,imk olumlu bir çizgide
vürütüldü.
- İ~ kı ya fetleri stamLırtLı~

içeri~indc

yiincriıni gcli;-tirnıe \'<.:

Kalite
Yiinctim Sistemi'ne hazırlık
ç.ıl ı ~ın,ı Lı rı ı u dev,ım ed i Id i.
Genel Lı.ıli\· ctlcr ~u ~ekildedir:

tırıldı.

Temiz! i k

- Özel giysili arab,ılı temizlik
ekibinde ver
,ıLm 16 b,ıvan
ve
.
.
21 b.ıy personelle; her gün

H izmetleri

Temel göre\· olan temizlik
hizmetleri luısmund.ı personele
8 luftalık hizmet içi temizlik
q:';itinıi verildi. Katılımcı, ba~arılı,
r,ıh,ıt, açık tikirli , birbirine glivcn
duy~ın \'<.:ekip rulıuvb ç.ılı?,lll
bir personel kitlesi olu~nırubr,ık
etkin io,tihLbnı s.ıghndı. Temizlik
hizmet sistenıleri ilc ,ır,ıç \'<.:
gcrc~· lcri iincınli iilçiidc
iyilqtirildi. Bu iyilqtirınc
hiznıctkrin personel sıkııırısııu
r ,ı ğ nı c n
~ı k s a m ,ı d ,ı n
\'Ürünilnıcsine btkıda bulundu.
Bu çerçevede;
Kull,ınılan
temizlik
m,ılzcnıckrindc büvük iilçüdc
s t,ındart l,ı~ tı rm ,ı ç.ıl ı~m a l,ı rı
r.ım~ımLındı.

2005

s.ı,ıtlik, glinliık , h,lfl:,ılık, ,n· lık,

üç

17 .ıckr

\',ıpıldı.
,ı~ · nı şekilde iizcl givsili
temizlik ekibi; 49.255
nı 2 halı, 2.744 adet kolruk, 435
m 2 fwam, 46. 120 m 2 /.emin,
815 ,ıdct ,wiz{: \ 'C aplik temizliği,
84.435 m 2 viiksek canı ilc 4384

-Yine,

m.ıkincli

nı 2 bnıbri rcnıizligi,

1.200 111 2
kum sıv.ı duvar temizliği, 740
nı 2 duLır \'lbm.ı, 2.380 m 2
d u v .ır yı k ,ı nı.ı \'C c i Lı Lı nı ,ı,
122.052 nı 2 süpürnıc, 17.575
m 2 cil.ı siikme, 123.856 nı 2 'lik
,ıLmda cibbma \ 'C 34.280 nı 2
ciLılı

edebilen bir çalı:;.nıa

zemin vıbm.ı i)'kmi

gerçekleştirdi.

ba~Lıtıldı.
l'ı 1·

', ı

t-.

J, \\

1J '

as~ım<ir

21 giri~ kapısı \T
16.980 m 2 zemin tcmizligi

vılı ba~md,ııı

1· 1, 1 \1

vıllık

rcnıizligi

aylık kull,ıııını progr.ımLınnı

cıkip

\ 'C

Lhhilinde 93 noktada

rm ·.ılct tcnıizligi,

itibaren kalite ve TSE suncbrtLırı
çcrçn-csindc günün teknolojisini
\'<.: scktiırü izkycbikn, yıllık plan
\ 'C

aylık, ,ıltı avlık

progr.mıLır

/

\

\H

\1

ı

ı

ı ı'

)ı

1<

G_

Taşıma

Evrak

Hizmetleri

Hizmet .,istcınkri ık .ıra\ \T
gcrc\krini i\'ilqrirıııck lızcrc
post.ı \ '<.: t:\' r.ık dagırım proje'>!
gereği kull.11ıılm.ık lllere nr.ık
Lı~mı.ı .ım.ı~· lı 4 .ıdct .ır.ıb.ı için;
t.ıs.ırıın, geli:;.rirnıc, deneme \c
.ı 1 ı ııı
\ .ı 1 ı ) nı a I .ı r ı
'>urdlinilıııcktcdir. :\\ rıc.ı rum
.ıbndan sorumlu ckipkrin t:\T.lk
ra:;.ııııa hizınctinc erkin\'<.: \'t:rinıli
katılıını s.ıgl.ındı. Konll\a ili~klll
ı adet kurum iilçcgimk proje
gcli?tirildi.

Tören Protokol ve
Hizmetleri
Tc iren protokol

Taşıma

\L r.ı:;. ı ın.ı

hilınctkri k.ıps.ınıınd.ı

220 .ıyrı

t:ı.ıli~·cnc bulunuldu. E?\'.ı ta?ıın.ı
.ı ın.ıçl ı

9 .ı dcr .ır .ı b.ı .ıl ı nd ı.

Kull.ınıl.ın h.ı\T.ık \<.: fLıın.ıl.ır

\' c ıı ı
k u r u ın s .ı 1 k i nı 1i k
çcrçnTsimk ycnikndi. B.ısın
p ı .ı t ro r lll Ll n Ll n y c n i ı c n nı L'S ı
.,,ıgLı nd ı. (;c 1i~ ri ri k n proje
k.ıp.,.ıınınd.ı ckiprc etkin \T
\Trimli bir ()rgütknmc .,,ıgl.ındı
\ <.: y.ıs.ım.ı ~ · ılı i\imk TB,\L\I'dc

.ı ~ekreıertıK •aaııveıı. ı

Tcircn protokol \ '<.: r.ı~ını.ı
hinııcrkri k.ıps.ınıınd.ı; \' t:f.ıt

eden <.: .ski \'c ~ ·eni \\ıs.ım.ı org.ını
liyelerine TB,\L\1'dc cenaze
tiircni di.ızcnknnıcsindc, 85. \'ıl
erkinliklerinde \'C Med i'> 'in diger
t:ı.ıliyctkrindc kull.ınıl.ın iç \'C dı?
ınck.ınl.ır kull.ınıın.ı h.ızır lı.ık

getirildi .

Posta

Dağıtım

Hizmetleri

D.ıgıtını Burmu hızınetleri

k.ı ps.ım ı nd.ı; nı i llct\'t: ki Ileri ne
d.ıgırılm.ık u;crc, k.ıınu kurum
\L kunılu:;.l.ırı ilc özel \C tüzel
ki:;.ilcr r.ırafınd.ın TB,\1.\1'\'c
giındcrilcn \ ' C İdare Aınirli.gi
nı.ık.ınıınd.ın .ılın.ın 295 .ıdcr

yazılı on.ıy.ı istin.ıdcn; ı

3. 938

adet kitap, 33.4-43 ader dergi,
44.75 ı .ıdct d.l\cti\·c, 6.841 adet
blllrcıı, 4.636 .ıdct bilgi notu \ ' C
ı0.986 adet g.ızctc olın.ık üzere
topLım ı 14.595 adet ııı.ırbu.ıtın
d.ıgırınıı \',lpıldı.
Yangından

Korunma

Hizmetleri
H illlıct '>i'>tcııılcri ık .ır.ıç \ 't:

k.ıbul,

gcıT\Icri i~· ilc~tirildi. ,\1illcrvckili

scnıpozyuın, topl.ınrı, yaglı boy.ı

kap.ılı oto g.ır.ıjının \',ıngınd.ın

rc'>cpsıyon,

rcsmı

resim \ ',ırı?nı.ısı, türbol nırııll\ .ı.'> ı
\erilmesi\<.: diger Eı.ıli~Ttlcrin
tertip\'<.: dtucııknnıcsinc \'ogun
bir ~ekilde katkı s.ıgl.ındı.

:..._ _
ı

(

1

t '-

_l~

~~~r..-M....-.~~t~t·
.

konınnı.ı'>ı .ıııı.ıcı\ Lı 20 .ıdct
\ ' ,mgın dm· .ır nımlugu .ılındı.

H.ıberlc)ıııC \ '<.: telsiz si'>tcııılcri
b.ıkınıd.ın geçirildi.

_..'

-""'"'-'''--.....ı.
\lı

'

'

"

Y.ıngın

3. Yasaır~ Yı

ı

Müdürlüğü

yemek tepsilerinde sofra kağıdı
kullanılmava başlandı, bardak ve
tepsilcrin tamamı değiştirildi.
8. Hizmete sunulan ürünlerde
sadece zeytinyağı ve ayçiçck yağı
kullanılmaya başlandı. (Ayçiçck yağı
yerine de mısırözü ve fındık vağı
kullanınıın.1 çok yakında başlanacak.
Sadece pilav ve çorbava lczzct
katnıası için çok az miktarda tcrcyağı

Gerçekleştirilen çalışmabr şöyle:

kullanılıyor)

tüpleri ve sistemlerinin periyodik
b a kı ın L1 r ı ı s c a k s a t ı Inı a d a n
yapılmaktadır.

TBMM yerlcşkcsi ve tesislerinde
meydana gelen üç yangın vakasına
anında müdahale edilerek
büyümeden söndüıiilmcsi sağlandı.

b- Sosyal Hizmetler

l.HACCP Yönetim Sistemi ve
IS0-900 l ilc ilgili çalışmalar
başlatıldı. Belge alınması için
hazırlıklarımız devam ediyor.
2. Üretim süreçlerinin tamamı,
gıda mühendisi \ ' C di~' ctisyen
tarafından kontrol altına alındı. Bu
çerçevede balık ve sebze yemeklerine
ağırlık verilmeye başlandı.
3 . Mutfak ve çay ocaklarının,
hijyen kurallarına uygun olarak
hizmet vermesini sağlamak ::ımacıyla
kull.mıl::ın ::ıraç ve gereçler yenilendi.
4. Yemek mönülcrinin gr::ınuj
ve blorilcrinin diyctisyen
kontrolünde tespit edilmesi sağlandı.
5. Konukların mcmnunivctini
ölçmek için anket vapıldı (Anket
neticesinde konukların yüzde 75'inin
verilen hizmetten memnun olduğu
sonucu çıktı).
6. Lokantalarda hijycnik mendil
verilmeye başlandı.
7. Tabidot lokantalarda, ilk defa

1- c.ı .\1/ '1 !h.

9. Gıda laboratuarı kurma
devam ediyor.
(Laboratuar için gerekli malzeme
.1lımı gerçekleştirildi. Ödenen nıtar
6.500,00 YTL olup yer için
Başhekimlik ilc ortak çalışılıyor)
lO. Yiyecek ve içecek tahlilleri

çalışmaları

yaptınlmaya başlandı.

ll. Mutfaklarda şahit numune
uygulaması başlatıldı. (Yaşanabilecck

herhangi bir sorun da problcınin
nerede olduğu anınd.1 tespit
edilebilecek)
12. Şekerler poşctc sokularak
hijyen sağlandı.
I 3fürkiyc Büyük Millet Meclisi
.mıblenıi ve 85. Yıllogosu, hizmet
sunulan b.1zı ürünlerin üzerine
yaptın ldı.

14. Lokantal.mn \'eriınlilik-lcri
artırıldı.

15. Üyeler Lobntası, alt zemin
bölümü venidcn
dizavn
edildi.
.
.
16. Memurlar Lokantası

}\. \YIT\1/

"ı.\K 1 'ıl/

.\111

J 1 1 ['IliR

Genel Sek•eter'ik Faa Iyeilen

(Personel Biıusı), tüm .ır.ı.ç
gcn:civlc ycnilcnip, dckorc
edildi.
17. 657 s.wılı Devler
Memurları K.ı.nunu'nun 4.
,\il..lddcsinin (C) Fıkrasıııa göre
ç.ı.lışan, Ccçici Personele
yiyecek ~· ardımı yapıldı.
ı 8. Bcrbcr \'C ku.ı.Ciir
s.ı.lonlarında
hijycnin
\ağ;Lı.nnı.ı\ı için, srcrilizc
makineleri satın alınarak
hizmete sunuldu.
19. Futbol s.ı.hası ve tenis
kornında tamir \ 'C bakım i~lcri

yükümlü oldukları, 31. 783'ü
personel \ 'C b.ıkııuk.la yükümlü
oldukları, 903 ' ü emekli
personel olmak üzere 38.708
ader hast.l\'a, toplanı 1 ı 0.000
par.ı. metre
tc tki k yapıldı.
EaAı. dolabımızda; 6 ı 9 .ı.dct
milletvekili ve bakmakla
yükümlü oldukları; 17. ı 25
adet pcr\oncl \ ' C bakınakla
yükümlü oldukları olmak üzere
toplam 17.744 reçete brşılığı
640.000YTL tutarınd.ı. ilaç
satışı vapıldı.

Bu hizmetler kendi sağlık
birimimiz rarafuıd.uı verilmesc
idi, TBMM, 3.257.000 YTL
poliklinik hiznıctlcrinc,
1.218.000 YTL labor.ıruar
tctkiklerinc olmak üzere
toplanı 4.475.000 YTL 'vi
sağlık kurtım \ ' C kunılu~larıı~a
ödemek zonıııd.ı. kal.ı.caktı.
F.ı.rura kontrol grubu
tar .ıfında n 26.600 s ağlı k

\'.lpıldı.

S o s \' a 1

H i z nı c t 1c r

Müdürlüğü'nün

sevk \ ' C
idaresinde buluıun tüm
lokantalard.m günlük orral.mıa
4000-5000 kişi \' ararl.ı.ndı.

c- Baştabiplik
Sağlık Mcrkczi'ndc,
01.10.2004- 3!.05.2005
r.ırihlcri .ır.ı.\ınd.ı., l6.454'ü
milletvekili \'C baknukl.ı.
yükümlü oldukLı.rı, 62.457'si
personel ve b.ıkmak.la yükümlü
oldukları, 2. I 62 'si emekli
personel olnuk üzere toplam
81.073 hastanın mu.n·cnc \ ' C
tcd,l\'ilcri y;ı.pıldı.
Labor.mı.mınızda; 6.022'si
millct\'Ckili \ ' C bakmakl.ı.

1- 1, 1 \1 1 '

1 1-

l\. .\'

1 l ..., 1,

':ı

\R

faturasının tıbbi incclcnıcsi

yapıldı.

Personel reçetelerinin
internete bağlannı.ı.sını
öngören program sayesinde
il.ı.ç lurcanıalarında büvük
tas.ı.rnıf sağlandı. 2004 vıl;nııı
Ocak-:V1ayıs döneminde ilaç
için ödenen toplanı tutar
8.275.370,17 YTL iken 2005
\'llı wnı dönemde

1 '1 /

.\1 11 I 1 l l ' ll 1 K

Poliklinik

Laboratuar

Eczane

Milletvekili
ve Rak.Yük

Personel ve
Rak. Yük

Emekli

Toplam

J(ı.4S4

62.4S 7

2162

il 1.073

Milletvekili
ve Bak.Yük.

Personel \ ' C
Bak. Yük

Emekli

Toplam

6.022

31. 783

903

38 .708

Milletvekilivc
Bak. Yük.

Personel ve
Bak.Yi.ik

Toplam

619

l 7. 12S

17.744

4.H ll. O12,58 'rTL <idt:nmi~rir. Yılın
i 1k bt: ~ .wınd ~ı \.1glan.1n r.ı \,ırru f
3 .464.35 7,59 ı.-rı .' dir.

d-

Ulaştırma

Şube Müdürlüğü

Müdürlük ç .ılı ~ .ml.m 126 .ır.ıçl.ı
ol.m ul.ı~ım himıt:tkrini
vü
Bu
. rü tmn·t:
. dt:v .ı m n ri k r.
h izmt:tkri n sagl.mm ,ısınd ,ı ku ll.mıl.1n
.ır.ıçl.ırın , k ,ısko , tratik sig;ort.ıl.ırı,
t:gzoz t:misyon <ilçümkri, ,ık,ıry.ıkır ,
y.1g, \nkk p.ırç .ı , otom.ırik gt:çi ~
sistt:mi (OGS ) \'t: bakım - on.mm
hizmnkri yint: Ula~rırma Şulx
,\1 i.ıdürliig;ii 'nce sagl.ındı.
bdirknmi~

c- Krcş ve Gündüz
Birim Amirliği

Bakımevi

Krc~ \T Ciindiiz B.ıkımc,· indc ,
O1 Eki ın 2004 -30 I L1zir .ın 2005
r.ıri h Ic ri .ır ,ıs ın d .ı topLım 145

çocug;un bakım n.: egırım
hizmcrkrine dc\ · ,ım edildi. Çocuk
B .1kımt:\ " i o!.ır.ık hn yı\ oldugu gibi
bu \"ll d.ı knnıt:s duzt:n!cndi \T dde
edilen gdirk I las.m Oğ!.ın mevkiine
d i k i Ic n fi d an ., ~~ \" ı s ı 7 5 . OOO't:
vükscltildi.
Bakım

\T

eğitimleri

kendi ellcriyk ~· .ıptıkl.ırı
küçük s ~ın.ır t:snkri 23 -27 ,\llayıs
2005 tarihkri .ır.ısınd .ı TB,\11,\1 Tiircıı
S.ılonu Giri? Holli 'ndt: scrg;ikndi. 03
Haziran 2005 tarihinde yapılan
mnuni\"ct törcniYk 3 7 çocuk
ilkiiğrctimt: ugurLındı.

l 08 çocuğun st:r.ımik ç.ılı~m.ıl.ırı
ik kapl.ın.ın; b.ırı ~ ı \ ' C iizg;iirliiği.i
simgeleyen g;ü,·crcin tigürlü anıt
rii!yt:f, Milli Egt:mcnlik Parkı içindt:
dünyayı temsil t:dcn tqx üzninc
ycrlc~ririlcrck
15 I Lızir.m 2005
t .ırihindc .ıçıldı.
ııa ı

1

1

ı

\1

'ı ı J,

h.

\ı ı

.,

yapılan

çocukların

\ \ H ı '\1/

\1

ı

rı'

1

ı ı~

Ge~eı S~•ırete•ıı ı ~aaı yet.~·ı

TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI
a- İşletm e ve Ya pı ın

kapsanıında k.ınıpm

Mü d ürlüğü

ı\1üdürlüğün görn·i; Türki\'<.:
Bü,i.ik Millet Meclisine ~ıit teknik
doıı.ınınıa s.ıhip bütün tesis \ 'C
sistemlerin kesintisiz olar.ık
hizmet vermesinin temini \'C
bunlara p.ıralel nıtin hizmetleri
kapsa\'.ın h.ıkıııı, oıurım ,.c
Lı .ı I i ~·c t I c r i n i n
i ş 1c t nı c

içerisindeki
Kabatcpc\-c ,\1illi Egemenlik
Mcşalcsi ' nin tesisi \'C hizmete
alınnı.ısı gcrçcklqtirildi. Türkiye
Büyük Millet ı\1cclisi Genel Kurul
Toplantı S;ılonund;ı kull.ınılan

elektronik O\ ' Lıma - yokl.ınıa;
topl.ıntı \'C konferans sisteminin
işletilmesi \ "C pcrivodik kontrolü
ilc bakınıının yapılması sağlandı.
Türkiye Bü~i.ik Millet .\1cclisi

\'Ürütülnıcsidir.

B.ışk.ınlık

Bu çerçevede 3. Y.ısanı.ı Yılı
boyunca gcrçcklqtirilcn b.ızı

s.ılonunun

fıali,·ctlcr şunlardır:

45 ~·ıldır hizmette olduğıı için
ekonomik i)nıriinü tanı.ınıla\ ',111
ısı merkezi projc.si ilulc mnucu
gerçekleştirildi. Ekim 2005 tarihi
itibariyle hizmete alınnı.ısı
öngöri.ilcn yeni ısı merkezi
çalışnı.ıl.ırın.ı başl.ınıldı.

Tür k i,.
. c B i.i .,. ük M i ll ct
Meclisi'nin Açılışının 85. Yılı
kutlama etkinlikleri bps.ınıında
\ ' .1 p ı Lı n TB ,\IL\1
ILI 1> k .ın lar ı
P.ırkı 'nın; h.ınız, yürüme yolları,
i s ti na t d m ·a rı, t.ış k.ı plam .ı,

Divanı

TBM.\1 Başbnlık DiY,ını ,
ihtisas \ 'C Geçici Komisyon, çeşitli

.ı~ ·dml.ıtnı.ı \'C sıhhi tcsis~ıt işleri

t.ırihlcrdcki

M i.idi.irlük koordinesinde yapıldı
ve p~ırk hizmete .ıçıldı.
T i. i r k i \'C B ü ,. ü k ,\1 i ll ct

resepsinın \ ' C

Mccli~inin açılışının

ı

t

,,

'

1

"

h. \

85.

Yılı

..., ' ( ı 'ı

toplantı

görsel sunum \'C
konfcr.ıns sisteminin kurulması
iş leri tanı.ımland ı.
T.mnı - Orman \'C Köyişleri
Komisyonu , AB Uyum
Komisyonu, Adalet Komisyonu
Başbnlıkbıı ilc AK Parti Yönetim
Kurulu Toplantı Salonu 'nun ses
k.ıyıt sistemleri yenilendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
P Ian \ ' C Bi.i tçc Ko m i w on u
Başbnlığı toplantı salonuna
görsel sunum sistemi kuruldu.

scmpozyunı,

seminerleri ilc
Kültür S.mat \'C Ywın Kurulu
Lı.ıli\'Ctlcrindc ses sisteminin
kurulması; merkezi saat, k.ıblolu

\1 r r

ı

ı'

ı

1{

~
~

3 Yasama

Yılı

TV sistemlerinin bakım ve tesisinin
yapılması çalı~malarına devam
edildi.

l!!'l\

~

Dem irbaşa ka yı tl ı telcvizvon,
radyo, tcyp arızaları ( ı 20 adet)
giderildi. Hijycnik özelliğini
kavbeden Tören Salonu altındaki
bay ve bayan WC'Ier, Baştabiplik
katındaki WC'Icr, E Bloktaki
WC'Icr ilc Ziyaretçi Kabul
Salonuna yaptırılan özürlü WC'si
düzenlemeleri tamamlandı. Halen
Ana Binadaki WC'Icrin
vcnilcnmcsi işleri devam
ctıncktcd ir.
fiziki iimrünü tamamladığı için
su kaçıran kampus içerisindeki
bütün havuzların izolasvonu ilc
tesisatı da vcnilcncrck havuzlar
hizmete alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ana ve ek hizmet binalarında
toplanı 50.000 m 1 'lik alanda plastik
ve yağlı boya işleri yapıldı.
Ana Bina Üvcler Lokantası
mutfağının üsri.indcki su kaçağıııı
önlemek için 80 cm toprak
kaldırılarak İzolasyon işi için gerekli
yalıtım işleri ilc yine aynı
lokantadaki akıntı için .mdczit taşı
kaplaması ve bordür döşemesi
işlemi yapıldı.

TBMM TV ilc muhtelif
Komisyon Başkanlıkianna ( ] 2)

adet split klima tesis edildi.
Muhtelif m abm ve idari bürolarda
kullanılan ve eskiyen (691) adet
koltuk, kanepe, S<uıdalyc yüzlerinin
değiştirilmesi ilc 2. ı 70 m 1 halı
döşenmesi, 270 mt. de yeni perde
takılması sağlandı.

Ana ve ek hizmet binalarında
gerekli olan verlerde elektrik
dağıtını panoları yenilendi.
Kampus içi ve Milli Egemenlik
ı\ırkı'ndaki harici tcnvirat direkleri
yenilendi. Türk Telekom tarafindan
işletilen TBMM DMS l 00 Telefon
S<uıtralinin günümüz teknolojisine
uyarlanarak hizmete alınması
sağlandı.

b- Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü;
Türkive Büvük Millet Meclisi
B,ılıçcsi Kampüsü'nün 350
dekarlık açık ve yeşil alanlarının,
Başkanlık Konutu ve Personel
Lojmanları bahçelerinin bakımı,
onarımı ve dcvaınlılığının
sağlanması, ihtiyaç duyulan
alanların yeniden projclcndirilmcsi,
iç ve dış dekoratif bitki
di.izcnleıııesi, gerekli bitkisel
materyalierin üretilmesi,
koruımıası ve değerlendirilmesi ilc
açık alanların ve yolların
temizliğinin yapılması ve kış
jııı j

.
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

a y ia r ı n d a

yeniden projclcndirilmcsi çalışınaları

~ağlaınakla

<l ç ı k t u tu i ın a ' ı n ı
yükümlüdür. Belirtilen
kapsamda, 3. Yas,mıa Yılı bo~ı.ınca,
sonb,ıhar, kı~, ilkbahar \'C y.ız
dimcmlcri şeklinde baliycrlcrini
sürdürdü ..

tamamlandı.

G e rçe kl eş tiril e n

Yeni

Çalı ş mala r

fransa 'dan hilx olarak getirilen
gi.illcrin, halkLı ili~kilcr binaları ilc
ana bina çenelerinde pcyz,ıj
mimarisi ilkelerine m ·gun olarak
dikim Ç<liışmaları vapıldı. Halkla
I lişkiler Binası B Blok iinündc çit
şim~irlcri ilc Ti.irki~T Haritası
olu~ turuldu. Türkiye 'nin değişi k
bölgelerinden gelen o yöreye özgü
(cndcmik) soğanlı - ~ı.ıınrulu bitkiler
harita üzerinde ait oldukları
bölgelere dikildi . 8 ~isan 2005
tarihinde buranın ,ıçılışı yapıldı.
Çiçek lenme süresi geçen cndcmik
bitkiler bakıın.ı alındı.
Milli SaravLu florn Ar.ıtürk
Küşki.i ' nün \' eni alınan 15
düniiınli.ik .ırazisinin pcyzaj projesi
çizi ldi. "TBM ,\1 Başk-ınları Parkı "
p roj c Ic n d ir i i d i \' c ar ::ız ı~ · c
u~·gulanarak tamamlandı.

- TB ı\1,\1 bahçesinde bulun,ın
bitki türleriyle ilgili bilgi ve
forogr,ıflarını gösterir katalog
çalışmalarına b.ışLındı. Çankay .ı
Giri~i ~·ol

boyu bitki şeritlerinin

-TBMM Haura Orınanı bakıma
ot temizliği yapıldı, sulandı
\'C kuru~·an ağaçların yerine 480
ader Pimt' nigr.ı ( K.ır.ıçam ) dikildi.
15 Haziran 2005 tarihinde TB,\JL\1
idari teşkilat yöneticilerinin
katılımıyl.ı sembolik .ığaç dikme
töreni gerçekleştirildi .
alınarak;

İ ç Mekan Bitkisel

Dü ze nl e m e

Ça lı ş ın a l a rı

TBMM binal.ırı çerisinde ,
makanı
odalarınd.ı,
parti
gruplarında, koridorlarda,
kulislcrdc, ziy,ırctçi kabul binasında
\T tüp gcçittc , canlı \ ' C kuru
çiçcklcrlc dekoratif bitkisel
düzenlcnıclcr yapıldı. Yine resmi
tören, \Tmek \ 'C resmi kabullerde
salonların saksı bitkileri ve kesme
çiçekler düzenlendi. Ayrıca, gerek
gelen talepler dcğcrlcndirilcrck,
gerekse önerdiğimiz alanlarda, c,uılı
\'C kuru çiçcklerlc iç mekan bitkisel
di.izenlcnıc

çalışmaları

si.irdüri.ilnıckrcdir. Halkl.ı ilişkiler
bin.ıLmnda ( A \ ' C B bloklar ),
h.n•uzlar çevresi \ 'C katlarda, ışıklı
panaLır \ 'C çeşitli bitkileric iç mekan
bitkisel di.izcnlcıııc çalışması kış
mc,·simindc \'apıldı. Ayrıca, eski
personel bin .ısı doktorluk katında
yapılacık olan birkisel tas.ırını

~

~

3 Yasa.,a

Y·ıı

ç::ı.lışıııalarının
dcv::ı.ııı

iin

hazırlıklarına

Fidanlık

ve Seralarda
Yürütülmekte Olan

ediliyor.

Çalışmalar

Başkanlık

Resmi Konutu
TBMM Başkanlık Resmi
Konutu bahçesinde sonb::ı.h::ı.r
döneminde çiııı al::ı.nda gerekli
biçme \ ' C genel bakını yapıldı.
HazırlatLln çiçek bordür ve
tarhları na ıııcvsiııılik kışlık çiçekler
dikildi ( 4500 adet ) . Kış
düneminde kar temizliği yapılarak,
tuz atıldı. İlkbahar döneminde
yabani ot, bitki hast::ı.lık \ ' C

TBMM

bakınıının yapılması çalışmaları
sürdürülıııcktedir.

Scral.1rda
iç mekan bitkileri ve
mevsimlik çiçek fidelerinde bitki
gelişimlerini \ ' C çiçeklenmelerini
hızlandırmak
ve kaliteyi
yükseltmek amacıyla çeşitli bitki
düzenlcvicilcri ve besin clcmcııtlcri
kullanılması çalışııı~1sı
ve
araştırnusına dcv.1ııı cdilivor.
Seralarda çqitliliği artırmak
amacıyla yeni türlcrin araştırılması,
üretilmesi ve çoğ~lltılıııası
çalışma ları devanı etmektedir.
TBMM bin.1ları iç mekanlarında
kullanılacak
kuru çiçek
düzenlemeleri için gerekli, çiçek
\' c b i t k i 1c r y c t i ş t i r i 1i p ,
kurutulmakta, uygun şartlarda
muhafaza edilmektedir.
TBMM bahçelerindeki çiçek
p.1rtcrlcrindc kullanılmak üzere
mevsimlik çiçek fideleri
yetiştirilen

kullanımı başLltıldı.

Pcyzaj alanında ilgili bakım,
budama ve yazlık çiçek dikimleri
vapıldı. Bazı yeni çiçek tarhları
oluşturuldu. Çiııı ,1landa biçme,
işleri

devamlılık

göstermektedir. Dönem süresince
TBMM Başbıılık Resmi Kommı
iç mekanında salon bitkileri ilc
düzcnlcıııclcr yapıldı. Gerekli
görüldükçc kesme çiçek ilc masa
üzeri ve vazo aranjnıanları yapıldı.
Mayıs aymd::ı. bahçede bulunan
kanıciyalar ve çevm. i için bazı saksı
di.izcnlcınclcri y::ı.pıldı. Mevcut
m::ı.salara kuru çiçek düzenlemeleri
konuldu.

1 < 1 \1 1 '

1 1K

1\. \\

ıç

üzere
scral::ı.rda salon bitkilerinin
üretilmesi, yetiştirilmesi ve
bowlarak geri dönen bitkilerin

zanrlılarına brşı tarını ilaçlarının

suL11ııa

binaları

mekanlarında kullanılmak

11

11

"ı \H 1 "1 1
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Genel Sekreterlik Faaliyetlerı

yetiştirilnıektedir. Bur.ılarda yıllık

topLım

130.000-140.000 adet fide
i.iretilmektedir. ficLınlıkta
nıevsinılik çiçek ~· eti}tirmek
amacıyla kulbnıl.ın vakl.ışık 330
adet çiçek tavası yıld.ı 2 defı i~lenip
haz ı rlannukrad ır.

TBMM park

bahçeleri, iç
kapalı bitki
i.irctim alanları, B.ışk.ınlık Resmi
Konutu, Dikmen Personel
Lojmanları ve Sabit Osnı.ın Avcı
Sosyal Tesisleri'nde ~· abani ot,
çqitli hastalık etmenleri ilc bitki
\'C

mekanları, .ıçık

\ 'C

zararlıianna brşı Yapılmaktadır.

Zirai Mücadele
Zirai mi.icadele

1

Çalışmaları

uygul.ıııı.ıları

1 \ll,,

.._

j, \\

1'1' '-ı\H.

Bu mi.icadck her
rckrarlanmaktad ır.

'1

\1

111 ll'fliH

mevsim
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Yılı

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIGI
Personelin

Etkinlik ve

Verimliliğine İlişkin Çalışmalar
Eğitim Çalışmaları

- İngilizce Dil Kursu
- Osnunlıca Kursu
- Bilgisayar Kursu
- Çqitli Panel ve Konfcrambr

düzey yöneticilerden oluşnınılan
teftiş, denetim ve takip görevlilerince
belli bir nöbet sistemi d.ıhilindc her
gün dcnctlenmcktc ve görülen
eksiklik ve aksaklıklar anında
çözülmcktcdir. Ayrıca tespit edilen
hususlar oluşturulan denetim
defterine de işlcnmcktcdir.
Gerçekleştirilen

gerçek leştirildi.

Çeşitli

Faaliyetler
Öncelikli olaLık
personel
önem verilerek,
y<ıratıcı düşünceyi iin plana çıkaracak
anket formları \ ' C öneri kutuları
h a z ı r 1a n d ı . B u n 1a r ı n
dcğcrlcndirilmcsi sonucunda
personelin
verimli ça lı şma
ortamlarında, üretime dönük
ç.ılışmalara yi>nlenmcsi sağlandı.
5072 Savılı Vakıflar Kanunu
gereği TBMM V.ıkfi faaliyetlerinin
sona erdirilmesi nedeniyle, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Di\ · anı'nın 22 Evlül 2004 tarih 50
sayılı Karam•la "Türkivc Büyük
Millet Meclisi Milli Saray, Köşk,
Kasır ve Müştcıııilatının Bakım,
Onarını ve Konınnusına İli şkin
Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Yeniden Yapılanma
ve Organizasyon Çalışınaları

görüşmelerine

Bu

çerçevede öncelikle
ct k i n v c \"Cr i nı! i
kulbnılıııası ve kişilerin ihtisas ve
kabiliyctlcrinc göre değerlendirilmesi
.mıaçlandı. Bu kapsanıda saray, kö?k
ve kasırlarda ça lı şan korunu

çalı ş aniarın

mcmurları, Dolıııabahçc Sarayı

merkez olmak üzere hanız sistemine
geçirildi. Bu sayede 22 koruma
memuru arttırılarak
başta
Dolıııab.ıhçc Sarayı olmak üzere
ihtiyaç olan ver \ ' C hizmetlerde
istihd.ını edilmek üzere tasarruf
sağl.ındı.

Denetim

Çalışınaları

Başta

saray, köşk ve kasırlar ilc
sosval tesisler olmak üzere bütün
birimler, başkan yardımcıları ve üst

çıkarıldı.
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Ge-:::· Sekreterlik Faaliyetleri

sağlandı.

H .ız ı rlanan en Lı n ter prog raml\·la mevcut envanter bılgilcri
bilgisay.ır sistemine akrarıldı.
Yerinde sayını ve tespit
ç.ılışmal.ırıyb ulaşıl.ın bilgilerin
\'critab.u11yh ilişkilcndiıilnıcsi, dijir.ıl
fotoğrafların
vliklcnmcsi
Doimabahçc S.ıray.ı dışında tüm
sar.ıy,

köşk

\'C

t.ını.ımlandı.

Evllil

2004

Bağlarbaşı

Kredi Korusu
içinde buluıun Abdlilmccid Efendi
Köşkü'ndc, Yapı Kredi Kültür Sanat
Yayıncılık Ticaret \'C Sanayi A.Ş
rarafınd.ın Milli Saraylar Daire
Başkanlığı Koleksiyonu'nda yer .ılan
Abdiilmccid Etendi'ye ait escrlerin
bulunduğu "Abdülmccid berieri
Sergisi" açıldı.
Osmanlı S.ıraylannda Sanayi ve
Teknoloji Aletleri Sergisi, Yıldız

k.ısırlard.ı

Dolm.ıbahçc

Sar.ıyı ' nda da depolar dışındaki
nıckanhrda tanıaml.mmak

Lizcrcdir.
Alem v.ılidc Sultan
Cınıii Külliycsi içinde bulunan
M lifrulük Binası 'nın rcstorasvonu
Beznı - i

Ş.ıle ferh.:ııı binalarında açıldı.
K.ıtaloğıı yayınbndı.

Avnıpa Birliği İletişim Stratejisi
Brüksel Güzel Sanatlar
Sarayı'mh düzenlenecek sergi için
üç adet tablonun onarımı yapıldı
\ 'C sergiye gönderildi. Aynalıkavak
Kasrı ' nd.ı bulunan musiki
cscrlcrinin, "Osmanlı Musiki
Eserleri Sergisi" adı altında Camlı
Köşk
altındaki
mekanda
scrgilenmck üzere Dolınabahçc

tanı.ımlandı. Dolmab.ıhçc Sar.ıyı

kapsamında,

Selamlık Bölümü gczi güzcrgahının
bakım ve on,mnı işleri tanumbndı.
Dolmab.ıhçc s~ır.ı~ ·ı'nın

ziyaretçi
gözönünde
bulundurular.ık, zivarct koşulbrını
iyilqtirmck ama.cıyb öğrenci
gnıpları için yeni bir anl.ltım metni
hazırbndı. Scl.ımlık ve Harem
Bölümleri'nin seçme odai,ırınd~ın
yeni bir "Oğrcnci Gczi c;üzcrg.ıhı"
uygulanıaya konuldu .
Dolm.ıbahçc S.ır.n·ı Sa.ır Kulesi
üzerinde bulunan rüzgar güllinlin
rcstor.ısyonu yapılarak çalışır hale
getirildi. Dolnıabahçc S.ıra~ı Kuşluk
Bölümü'nde bakını ve ürerimi
yoğunluğu

Sarayı ' na n.ıkli gerçekleştirildi.

Sözkonusu escrlerin restorasyon

Dolnıabahçe
Kültür
Merkezi'nde scrgilcıuııck üzere Milli
S.ırayLır Daire Başkanlığı \'C
ı'vLırnı.ır.ı Üniversitesi Güzel
S.matl.ır hıki.iltcsi'ııin ortak projesi
olarak "B.ıtı Tarzı S.ırav

yapılan kanatlıların ycriştirilıncsindc

.\1obih· asınd.ı Osmanlı Kimliği"
:ııa ı

r - ...;.J.,.. , ··t
ı

1

1

1

1

'-ı

ı

1

1

ı-.,

.

\ 'C

konscrvasvonl.ırı vapıldı.

uzman veteriner hekim denetiminde
danışnunlık hizmeti \'erilmesi
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t.ırihindc,
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sergi

\ 'C

kataloğıı hazırlandı.

"Cumhuriyctiınizin Şanlı Yolu"
isimli suluboya resim sergisi, Anma
Haftası boyuncı zivarctçilcrin
ilgisine sunuldu.
Yıldız Şale Kasrı ve Bcylcrbcyi

Başbakanlık malumının kullanımına

verilen Musahiban Dairesi'nde
B,ışbakan'ın Makam Odaları Milli
Saraylar depolarından seçilen
ınobilva ve Hcrckc ve Yıldız
r:ıbriblarının vcni iınalatlarıyla tcfi·iş
edildi.
Milli SaravLır
bünvcsindc
.
.
yayınlanan saray, köşk ve kasırların
tanıtılmasında biiyük önem taşıyan
görsel materyalierin tamamı gözden
gcçirilerek güncel hale getirilmesi
ve içeriklerinin zenginleştirilmesi
konustuıda çalışmalar yapmak üzere
bir komisyon oluşturuldu. Söz
konusu Komisyon, "Dolmabahçc
Sarayı Kitabı"nın yeni içeriğiyle
basılması için arşiv belgesi, obje
araştırması, proje, çizim, fotoğraf
gibi araştırma çalışmalarına devam
etmektedir. Kitabın maketi
hazırlanmış
olup, basım

Sarayı ahşap yapı clemanlarında,
ahşap

objclcrindc ve restorasyon
nedeniyle şu anda Yıldız Şalc'dc
bulunan A\'lıalıkavak Kasrı
objclcrinde zarar yapan böccklcrin
cradikasyonu konusu, protokol
aşamasındadır. Şu anda Yıldız
Şalc'dc dört çadır kurularak ilaçlama
çalışmalarına devam ediliyor.
Dolmabahçe Sarayı'na lokal
network kurulması için altyapı
sistemi tamamlandı. Bilgi işlem
güvenlik sistemi uygulamaya geçti.
Yıldız Şale, Maslak Kasrı ve
Bcylerbeyi Sarayı'nda bahçe sulama
suyu giderlerinin azaltılması
amacıyla açılacak kuyuların, verimli
olup olmayacağını tespit etmek için
jeofızik etüt çalışınaları yaptınldı ve
olumlu sonuç alındı. Beylcrbeyi
Sarayı 'nda sondaj kuyusu açılması
için çalışın,ılara başlandı.
TBMM Konukevi bahçe
düzenlemesi ve ıç mekan

aşamasındadır.

Sarav,

köşk

ve

kasırlar

için yeni
Beylerbcyi
Sarayı'nın Türkçe, İngilizce,
framızca, Almanca ve İtalyanca
broşürleri basıldı. Diğer kiişk ve
kasırlar için de broşür hazırlıkları
devam etmektedir. 1 O Kasım 2004
tarihinde "Atatürk" konulu bir
Sohbet Toplantısı düzenlendi.
broşür tasarınıları yapıldı.

bitkilendirınc çalışmaları yapıldı.

Giivenik için girişe X -Ray cihazı
monte edilerek hizmete sokuldu.
Dolmabahçe Sarayı Yapılar
Topluluğu'nun bir parçası olan
Matbaa-i Amire Binası'na bitişik

Eğitiınci Işın Okşan'a sunul.ın

dcsteklc

hazırlanan
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Genel Sekreterlik

nıulırcs

ol.ır.ık

K.ı \'nuk.ımlık

boş;ıltıldı

in~.ı

o !.ırak

edilen \'C
bi ıı.ı
t.ıı·ihi dokll\'a

kull.mı !.ın

\'C birleştiği

z.ır.ır \'Crnıcyccck şekilde yıkımı

gcrçcklqtirildi.
Dolm.ıb.ıhçc

Sara\'! ,\1ctl·uşat

D.ıircsi .ılt k.ıt k.ız.ın d.ıircsinin

elektrik p.mosu dcgi~ririldi. D.ıirc
B.ış k.ııılıgı 'nın K ii 1riir T.ını rı m
Y.ırdımcılığı Bin.ı~ı bahçesinde
bulun.ın \'C önceleri S.ırış Rc~·onu
ol.ırak kull.mılan mck.m "Konfcr.ms
Salonu" ol.ır.ık diizcıılcndi. Bu salon
çqitli komıl.ırd.ı seminerierin ~· anı
m.ı egitim \'C kültürel etkinliklerde
de kııll.mılmakr.ıdır.
Milli Sar.ıyLır D.ıirc B.ışkanlıgı
projeleri .ırasıııd.ı ol.ııı,
büıwcmizdcki

s;ır;ı~·,

köşk

\ 'C

kasırl.ırııı

helikopterle lıa\'.ıd.ın
çekimlerinin y.ıpılnı.ısı koıımu, I.
Ordu Komutanlığı 'nın s.ığbdığı
helikopter desteğiyle gcr~·ckleştirildi
\'C bu ççkimkriıı klibi ~·apıldı.
I.
Ordu Koımıt.mlığı'nm "1. Ordu \ 'C
flormcc 1'\ighting.ılc Müzc.-,i" isimli
projeini
için Kurumumuz

Faalıyetlerı

gcrçcklqtirildi. Ziy;ırcrçi Şikayet
Fo rm l.ı rı \ ' C B ilgi K .ır t !.ır ı
lı .ı z ı r Lı ıı .ı r .ı k z i \' .ı r n ç i 1c r i n
mcmnuni\'ctinc önem \Trildi. Tüm
pc r s o n c 1i n d i j i t.ıl or t.ım d .ı
f(ıtografl.ırı çekilerek f(ıtogr.ıf .ırşiYi
oluşnıruldu.

Kültür mir.bııııızı yerinde ziyaret
imkanı bul.ınıa\'.lnlar.ı \'Önelik,
geçmiş

\ 'C

bugünü birlqtirccck

zenginleştirilmiş, kol.ıy .ıııl.ışıl.ıbilir

sade içerikli, gerçekçi bir r.ııııtım
platformu .ım.ıcıd.ı h.ızırl.ııı.ıcak
WEB siresi için bir şirkctlc iki \'ıl
süreli bir protokol h.ızırlandı.
~1 illi S.ır.ı~·l.ır bünyesinde \'Cr
.ı !.111 s .ı Ll\', köş k \ ' C k.ı s ır b rı ıı
çocuklar.ı taıııtılm.ısı .ım.ıcı\'la,

m .ı s al s ı b ir d i Ilc hazır l.ı n ;ı ı ı ş
hik.ı~-clcriıı h.l\'.lta geçirilmesi
düşünccsi~· lc, Türkçe \ 'C en az .ıltı
dilde .ılt yazılı olarak "Masallarla
Milli S,ır,ıyLır" DVD \ ' C \'CD
form.ıtınd.ı h.ızırl.mnusı koıımund.ı

bir firnu\'l.ı protokol inızaLındı.
B.ış.ık Sigort.ı'nın sponsorluğund.ı

gerçekleştirilen projenin ilk b.ıs.un.ığı

broşür

ol.m "Dolm.ıb.ıhçc Sarayı ,\bs.ılı"
fi !m i O2 . O5 . 2 OOS t .ır i lı i ll d c

basımı r.ılcplcri B.ışk.ınlık nuk.ımı

Dolm.ıb.ıhçc S.ır.m'nd.ıki gürkcınli

oıı.n· ıııı

bir g<ıl.ı ik b.ısına tanıtıldı. 24 saat
Diginirk 4 I 4 mımaralı
k.ııukh \'ayınl.ınm.ıkudır. Diger
r .ı ll ı t ı ın
f i !m 1c r i s ı r .ı \' 1.ı
gerçekleşti ri Iceekti r.

pcrwncliııcc danışm.ınlık hizım:ti
sağlandı. Ayrıc.ı

kitap

\ 'C

mütc.ıkip

TB.\1~1

yayın y.ıp.m

B.ısımc\· i'ndç basıldı.

Tarihi lıalıl.ırın \'ıbııı.ı, temizlik,
o n .ı rı nı 1.ı rı ı çı n k o m i s\' o n
oluşnınıldıı. Konu ilc ilgili ih.ılc
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Milli Saraylar Daire Başk~uılığı
ilc Yıldız Teknik Üniversitesi
Rcktiirlüğü arasında, \TÜ ses
stüdyosunda üretilip kaydedilen;
Bestekar Padiphların Saz Eserleri,
Bestekar Padişahların Söziii
Eserleri, Endcrunlu Bestekarlar
"Evcar,1 faslı", ı\1uzika-i
Hümayun Şarkıları, Osnunlılarda
Klasik Batı Müziği başlıklı 5 adet
CD kaydı, tanıtım, kültür hizmeti
ve prestij amacıyL1 ()zel ahşap
ambalajında

çoğaltılıp

kamuonma arz edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 16.05.1991 tarih ve
05.106 S<lyılı Kararı'yla, restore
edilmek şartı ilc parlamento
hizmetlerinde kullanılmak üzere
49 yıllığına TBMM V:ıkfı'na
verilen İzmir Egemenlik Evi'nin,
TBMM V.1kfı'nda bulunan intih
hakkının kaldırılmasına dair
protokol 02.03.2005 tarihinde
imzalanarak İzmir Büyükşehir
Belediyesi'ne devri s.1ğlandı.
Kızılay ilc Kan Bağışı
kampanyasıyla tüm personelin
s.ığlık taranıası yaptırıldı. !SAf
2005 6. Uluslararası Güvenlik,
Otoınasyon, Yangın, Acil Dunuıı,
Arama
Kurtarma
ve
Tclckominikasyon hıarı'ıu, ilgili
personelin katılıını sağlandı.
Yalova'nın Terınal ilçesinde

buJwun Sinema Binası'nın röliivc
ve restorasyon projeleri Bursa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından
onavlandı. Sinemanın ve
arkasındaki kilisenin restore
edilerek Etnograf)ra Müzesi olarak
di.izcn lcnmcs i çalışnıJiarı ıu
başlandı. Yalova'd.1 bulunan ve
Yürüyen Köşk olarak anılan
Atatürk Köşkü'nün rcstorasyonu
çalışmalarına devam edilmektedir.
Yine Kocaeli'nde bulunan Sultan
Abdülaziz dönemi Av Kiişkü'nün
tcfriş ve eser restorasyonları
çalışmaları si.ircli.irülmcktcdir.
Rehber ihtiyacını karşıbnıak
amacıyla, 65 7 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (b) fıkrasına
güre sözlcşnıcli personel
statüsünde ç.ılıştırılmak üzere 15
rehber alınması için Başkanlık
makamının onayı
ilc yapılan
sınav sonuçlanmış olup atama
işlemleri yapılmaktadır.

Dolmabahçe Sar.ıyı deniz
cephesinin başarılı aydınlatma
girişiminden sonra, Dolmabalıçe
Sarayı "Saltanat K.ıpı"nın ücretsiz
avdınl,1tnıası yapılarak, Beşikuş

ve İstanbul için bir b,ışka tablo
oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'na
tahsisli olup, geçmişte
Dolmabahçc Sar.ıyı Yapılar

Genel Sekre•erlik

uhdcsindc buluıı.ın \'C daha evvel
muhtelif protokollerle

Topluluğu'nun

bir parç~ısı
A s k c r Ii k Ş u b c
Başk.ınlıkbn ilc Bcşikta~ Askeri
İnzibat Bölük Komutanlığı

o

Lı

n

vc

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ııc

teslim edilen Hazinc-i Hass.ı
Nı.:z.:ıreti'nc ait cvr.ıkın bir kısmı
Daire B.ışk.ınlığ;ı 'mızda kaldı. Bu
evrakların devri protokol
aş.ıınasıııd.ıdır. Bu protokole
göre; söz konusu cvrakın dijit.ıl
kopy.ıl.ırı .ılın.ıcaktır. Bunun
tespiti için bir soğuk ışık taranu
ünitesi alımı ihale aşam<l.,ındadır.
Böylece bu sistemde taranan ve
tespit edilen C\Takl.u·, Başbakanlık
Osın.uılı Arşi\'İ'nc dcvrcdileccktir.
5072 sanlı Dernekler \'C Vakıflar

t.ır.ıfından kull.mıl.ın s;ıhanın,

m.ıstcr p!.ın

t.ırihi

çcrçc\'Csindc

bürüıılüği.in s.ığ;l.mına.sı aın.ıcıyla
Kuruınu-muza devri istendi.
İlgili bakanlık, ımis.ıit bir yer
buluıuna kadar dc\·ir konusunu
prensipte uygun buldu.
Milli Saravlar
büıwcsindcki
.
.

yapıların

rcstorasyonund.ı

kullanılacak

150 tonluk iç \'C dış
cephe boyasını saglayac.ık olan
hlli Boya ilc uç yıllık sponsorluk
.ınlaşması yapıldı. 09 ı'vLıyıs
2005 t.ırihindc Dolın.ıb.ıhçc
Sarayı Harcın Bahçesi'nde
bovaıLıcak duv.ırlardan biri
üzerinde renk seçimi y.ıpılar.ık
bir prczantasyon ç<ılı~ması

K.ınunu kaps.ımınd.ı vakfın

tasfiye edilmesi nedeniyle,
TBMM Başk.mlığı'nın onayı ilc
O1.09.2004 tarihinde yürürlüğe
giren Yöncrgc cs.ısl.ırı
doğrultusunda "TBMM Genel
Sekreterliği Milli S.ıraylar Daire
Başkanlığı Sosyal Tesisleri" .ıdı
altında hizmet fa.ılivctleri

yapıldı.

Eylül 2004 t.ırihindc "Milli
Hazinc-i Hassa
Ar;.ivi'nin mc\·cut durumunun
sayım \'C tespiti ilc k.ıralog!.ırl.ı
belgelerin
uyumunun
., .ı ğ; !.ın m as ı " .ı m .ı c ı y !.ı b i r
k o m i s yon o lu~ tu rı ı I d u .
Komisvon belirlenen hedef
doğru! tu s und .ı ç~ıı ış m.ı Lı rı n ı
13.04.2005'tc tamamladı. Milli
SaLıvl.ır Daire Ba~k.ınlığ;ı
S.ıraylar

si.irdi.irülınektcdir.

Saray, köşk \'C kasırLırın
ve on.ırımları amacıvla
2005 yılı içinde çıkıl.ın ih~lc
bilgileri ;.unlardır:
- Yalova Aratürk Köşkü
Eşanjör ihalesi
b.ıkım

-Dolınab.ıhçc Sar.ıvı Çatı

:~ ı
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Faaliyetlerı
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3 Yasama
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Hassa D.1ircsinin alt katının,
Herckc Halı ve İpckli Dokuma
ı: <1 br i ka s ı , Yıldız Po ı· s c Ic n
E1brikası'nda üretilen duvar
p .1 n o s u v c i.i r ü n 1c r i i 1c

Par.ıpctkrindc kullanılacak

Kireç Taşı Alımı
-Lojnunbr Dog:t!gaz Çevirim
İlıabi

-Bilgi İşlem Güvenlik
Sisteminde Kullanılacak Yazılım
ve Cihaz Alımı
-Bilctli Gcçi~ Sistemi
-TBM,\1 Konukevi B.111yo,
Genel WC, Bodnım Kat Tadilat

Dolnıabahçc Sarayı nıüştcnıil:ıtım

gösteren maketin
yapıldı.

düşünceden

hareketle, gelen ziyaretçi !ere içinde
bulundukları bina hakkında bilgi
sahibi olabilmeleri için Hazinc-i
Hass.1 Dairesi'nin kullanım
bilgileri ilc Milli Saravlar Daire
Başkanlığı'nı tanıtan bilgilerinin
oldugu iki pano yerleştirildi
ı999 vılında kurulan b.k.ıt
daha sonra Eıaliyctlcrinc .ıra verilen
Seramik Soba Atölycsi, 4 / c
personel statusünde sob.ı ustası
pcrwncl alımıyla, Mart 2005
t:ırihindcn itibaren yeniden
f:ıaliyctc geçirildi.
Personele hizmet vcrcn tabidot
ve bun:ı bağlı hizmetler ih:ılc
voluyla hizmet alımı şekline
döni.işrürüldü. Bu birimdc hizmet
veren 15 personel ise sosyal tesisler
ilc kafctcryalara kaydınlarak
tasarruf saglandı.

Yaptırılması
-Yıldız TBMM Konukevi PVC
Aliminyum Dog-rama Yaptırılması

i~i
-Üç kalem Kereste Alımı
-Kanıcra ve Ataşnı.ınl.uı
ı8.04.ı994

tarih 94/ 5659
Bakanlar Kunılu Kararı ilc
restore edilmek şartıyla ı O yıl
süreyle Milli S.1raylar'.ı tahsis
edilen Beykoz İlçesi Giiksu
Mahallesi Küçüksu Sokak'Lı
bulunan ;-..lamazgah M.1halli \ ' C
Çcşmc'nin
tahsis süresi
dolduğundan yeniden tahsisi
istendi. Aynı <mıaçlarla kullanılmak
üzere yeniden tahsisi Yakıtlar
Genel Müdürlüğü'nce uygun
görüldü. Protokol ımza

savılı

aşamasındadır.

Dolnıabahçc Sarayı

ışıklandırılm.ısı

Aynı

alt katını

Tanıtım

Faaliyetleri

Fausto

Zoı1aro

"Doğumunun ıso. Yılında

ısıtma

konusuyla ilgili t(ınksiyon
proje işi tanıanıLındı
Daire B.ışkanlıgı'nın idari
bürolarının bulunduğu Hazinc -i

Osnı.1nlı S.1r.ıv Rcssaıııı Eıusto

Zon.1ro" \ergisi, TBMM B:ışkanı
Bülent Arınç'ın da k.ıtılınııyla 18
~~

___ı.__L....----~---ll,J\\1'-
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k\\ll

Sergisi

1

\\K

1
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Eylül 2004 'tc
Mu.lvcdc
.

Dolm.ll-ıahçc

S.1L1Vı
.
açıldı.

Başkanı Şefik Dzaferoviç
tar.lfindan \'apılan "Bosna'dan
İzlcr" isimli sergiyi TBMM Milli
Sar.1ybr Daire Başkanlığı vc
Boşıuk Enstitüsü ( Adil
Zulfikarpasic Vakfı ) birlikte
düzenledi .

s~llonu'nda

Fausto Zonaro Sergisinin
İtalya'daki Açılışı
İ st an b u 1'd .1 k i

~cr g i n i n
.1çılışın.1 TBMM R1şk.mı Bükııt
Arınç katılırken, Ronu 'daki
serginin açılışını Başb~1kan
Yardımcısı \'c Dışişleri Ihkanı
Abdullah Gül ik Devlet Ihk.mı
Ali Babacan yaptı.

Sarayda Tarih Sohbetleri
Belli pcriyotl.1rla düzenlenen
sohbetkrc her dcbsıııda farklı
bir isim katılarak dinleyicilcri,
belirlenen konu lukkında
aydmlarıyor.

Endüstri

Araçları

Sergisi
Saray Konserleri

TBMM Milli S.1ravlar D.1ire
Endüstri

Başkanlığı Isıtma \'C

TBMM Milli S.ır.1ylar D.ıirc

AnçLuı seksiyomı r.1r.1fından

Başkanlığı 'nın düzenli tanıtım

düzenlenen "Sanavi Devrimi

etkinliklerinden olan 'Sarav
Konscrlcri' bu dönemde havat~
geçirilen ünemli projelerden bir
tanesi oldu. Her üç ayda bir
düzenlenen konserkrc s.mat ve
kültür dünyasından pek çok
ısim
katılma şansı buldu.

Yı!Lırında Osnunlı Saraviarında

Sanayi ve Teknoloji Araçl.m "
sergi 3 I Ekim - 30 Ar.1lık
2004 tarihleri arasında Yıldız
lstabl -ı Amirc-i fcrhan Manej
Binası'nda ziy.u-ctçilcrini
.1dlı

agırladı.

Kurum İçi İletişim
Seminerleri

Bosna Hersek Sergisi
Açılışı, 28 K.1sım 2004
günü, TBMM Başkanı lhilem
Arınç ilc Bosm ~ Jcrsck Meclis
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Milli

S.ır.ıvLır

lhirc
kurum
ç.1lışanlarının birbirleri \ ' C
B.1şkanlığı'nın

'
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ilcti?imiııi

ziyarctçilcrlc olan

güçlcııdirnıck amacıyla b.1şlattığı

kurum içi eğitim seminerleri bu
dönem boyunca, çalışanL1rın
yoğun ilgisiyle gerçcklqtirildi.
Dolnıabahçc Sarayı Konferans
Salonu'nda gerçekleştirilen
seminerlerde Milli Saravlar
çalı~anlarının i~ vcriınıııi .1rtırıcı

konular üzerinde duruldu.

Enformasyon
Masası Projesi
Milli

Saravlar Dair<..:
bünyesinde kurubn
Enformasyon Masası Projesi bu
dönemde hayata geçirildi.
Başkanlığı

200.157.62.-YTL gelir elde
edildi. Buralardaki gidcrin
toplamı ise 128.190.12.-YTL'dir.

Sosyal Tesisler;
filizi Köşk Sosyal Tesisleri,
TBMM Koııukevi,
TB M M M i sa fi r ha ıı c s i ,
florya Eğitim ve Dinlenme
Tesisleri,
Yalova Terınal Sosyal
Tesisleri,
Sosyal
Tesislerden
o1.09.2004 - 31.05.2005
tarihleri arasında 816.411.36
YTL. gelir elde edildi. Buna
karşılık 611.603. 72.-YTL'Iik
gider gerçekleşti.

Kafetcrya Sosyal Tesis ve
Satış Reyonları

Satış Reyonları;
Dolınabahçc Sarayı Satış

Rcyoııu,

Kafeteryalar;

.,.
"
"

Dolmabahçc Sarayı Saat
Kulesi Kafcteryası,
Dolmabahçc Sarayı İç
Kafeterya,
Dolmabahçc Sarayı Cariyclcr
Kafctcrya,
Bcylerbcyi Sarayı Harem ve
Selamlık Kafctcrya,
lhlamur Kasrı Kafetcryası,
Maslak Kasrı Kafcteryası,
Küçüksu Kasrı Kafctcryası,
Kafctcrvalarda 01.09.200431.05.2005 tarihleri arasında

17.05.2005 tarihinde
ve buradan 31.05.2005
tarihine kadar 24.512.00 YTL
gelir elde edildi. Buranın gidcri
15.340.00 YTL tutarında
açıldı

gerçekleşti.

Sosyal Tesisler, görevleri
gereği ilimizde bulunan Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri,
TBMM eski üyeleri ve idari
teşkilat mensupianna hizmet
vermektedir. Saray, köşk ve
kasırlar dahilinde haliver
gösteren Satış Revonları ve

•, 'LJ. • .
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

istcvcn 43 kurum-kuruluş
talepleri, "Milli
Sar.ıyi.ırda Fotoğraf~ Film-Video
\ ' C Dijit.ıl Görüntü
Alma
Yön ct m c i i ği" ,. c "M i ll i

kafctcrvabr ise tarihi mckani.ırı
gelen nıis.ıfirlcrin

ziy.ırctc

kişinin

ihtiyaçlarını karşılamak .ım.ıcıyia

h izmetleri ni vü rü tm c ktc d ir.
M i ll i S ~ı r.ı \' i ar D .ı ir c
Başkanlığı bünyesinde b.ıliycr
gösteren Sosyal Tesis Kafctcry.ı
\'C
S .ı t ı ş R c yon l.ı rı k.1r
gözetmeksizin hil.mctc yönelik
faaliver göstermektedir.
Giderleri kendi gelirlerinden
karşıLm.ır.ık elde edilivor. Gelir
Eızlal.ırı yine tesislerin demirbaş
\'c o na rı m i lı t i v .ıç l.ı rı iç i n

S.ırayl.ırd~ı Dış

Kuruluş \'C

Kişilercc Yapılacak Ar.ıştırm.ı
Yönetmeliği" çerçevesinde
değerlendirildi. Gerçekleştirilen

çekim

\'C

araştırnı.ıl.ırdan

yaklaşık 26.000 YTL gelir elde

edildi.
Saray, köşk \'C k.ısıri.ırd.ı
ziyaretçilerden elde edilen gelir,
2004 vılıııın Hazir.ın .ıvı

harcaıııvor.

itibarıyia 91ı 90 oranında ar~ış

Kültürel Çalışmalar
Bu dönemde, Milli Saraylar
Daire B.ışk.mlığı'ıı.ı b.ığlı s~ır.ıy,
köşk ve k.ısırl.ırııı tahsis
edilebilen mckaııLırıııd.ı, kunım
\'C
k u r ulu ş i ar tarafı n d <l n
düzcıılcııcıı toplantı, ödül
tiireııi, sergi, fuar, konser vb.

gösterdi.

350.000

Yıldız Çini ve
Porselen İşletmesi
TBMM Vakfı'nın tasfivc
çalışmaları
scbebiv.ic
31 / 08/ 2004 tarihinden bu ,:,uı.ı
durdurulan satış fa::ıiive~leri
\-eniden başladı. Eıbrikanın

edildi.
22,
D o i m .ı b a h ç c
K i.i i t ü r
Merkezi'nde 9, Bcylcrbcvi
S.ırayı'nd.ı 5, Yıldız-Ş.ılc'dc 3,
Küçi.iksu K.ısrı'nd.ı 1 etkinlik
gerçekleşti ri Idi.
Sar.ıy, köşk ve k.ısırlard.ı
çekim ve .ır.ı~tırnı.ı \'<ıpnı.ık

verildi.
Böylece, değişik fuar \'C
sergilerde ürünler hem t::ınıtıldı,
hem de yeni siparişler alındı.
Birçok köklü fırmad.ın bavilik
talepleri geldi. Gerekli b.t;ılog
\'C broşürler h.ızırl.ınarak resmi
\ ' C özel kurumlar.ı dağıtıldı.

ctkinlikicrdcıı y.ıkl.ışık

YTL

gelir

dışarıLh d.ı tanıtıınına ağırlık

elde

Dolm.ıb.ıhçc S.ır.ıyı'ııd.ı

ltıa j

•

·. . . r··--rL . .
'"'!

' ''

L

1 ı

ı '

t '- r

ı,

''

.

-

... ı~o.a,._

~-

..L

' \ .. 1'\

>·

~

~

3. Yasama
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2004 Yılı Mayıs Ayı İtibarıyla Saray Köşk ve Kasırların Ziyaretçi Sayıları
SARAY KÖŞK VE
KASIRLAR

YERLİ

Dolnı.ıb.ılıçc

<Jlll77
1665 7
4276
542:"'

Bn krhc\'1

S.ır.ı\'1

Yıld11-Ş.ık

Ko?ku

,\l.ı,I.ık K.ı,rı

lhl.ınıur K.ı'rı
Y.ılo\',ı At.ıturk

Hor\'.!

At.ırı1rk

K.ı,rı

Toplam

o

ÜCRETSiZ
SAYISI

TOPLAM

l<J9ll
1094

66ll00
13415
593
4
116
117
lO

2.Bll0
997ll
lllll2
1<)31
323ll
2364
5925

lll205 7
40050
6751
7362
ll660
4479
7029

o

o

o

o

lll
126653

19
81074

2
48700

39
256427

5.'~06

Kci?ku
Ko?ku

A\'n,ılık.ı\',ık K.ım

Kuçubu

YABANCI
SAYISI

SAYISI

2005 Yılı Mayıs Ayı İtibarıyla Saray
SARAY KÖŞK VE
KASIRLAR

Köşk

YERLİ

Kasırların

ve

Ziyaretçi

Sayıları

YABANCI
SAYISI

ÜCRETSiZ
SAYISI

TOPLAM

SAYISI

l.Hll06
16971
.B9<J
304<)
400!l
24ll6
1172

145925
20781
!l25
23
140
36
2

17597
lll96.i
5567
3360
3960
3622
2l!l<J5

29832ll
56715
<)791
6214

o

o

()

()

.H90
169381

205
167937

3732
7ll696

7427
415796

,,~ '
Dolnı.ıb.ılıçc

.."
"1

lkdcrhc\'İ S.ır.m
Y1ld1z-Ş.ık

Ko?ku

,\Lı,I.ık K.ım

lhl.ımur K.ı'rı
Y.ılm .ı At.ırurk Kiı?ku

Ho n

.ı At.ın1rk

Ko? ku

,\yıı.ılık.ı\ .ık K.ı'rı

Kuçubu

K.ı,rı

Toplam
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6144
23069

Genel Sekreterlik Faaflyelferı

Herekc Halı ve İpekli
Dokuma Fabr i kas ı
1R9 ı \'ılındJn beri tJrihi t kn:kc
halıların;n ün:rim merkezi olnu
hiiviyı:rini ~lirdlirınckre ol.ın
özgıin Lırihi desenierin

\'Cl"

\ 'C

.ıldıgı

kıymetli bir desı:n Jr~iv.ine s.ıhip
buluıun Hereke H.ılı \'C İpekli
DokumJ Eıbrik.ısı'nda, tarihi
desenierin sistenutik bir ~ekilde
\'eniden r.ısnif edilme~ i ilc SOO bdar
orijinal h.ılı deseninden 370

.ıdedinin resimlcnerek bilgis.ıyar
o r t .ı m ı n d .1
.ı r ş i ,. 1e n m e s i
t.mum !.md ı.
O ı Eki m 2004 - 30 H.ıziran
2005 tJrihlcri arasındaki 9 J\'lık
siirede; El Halı ünitesinde 53.. 52
nı2 (23.166.757 düguın ) halı
üretimi yapılar ak hedeflenen l 000
ilmef>aat \Trimlilik r.ıkanıı aşıldı.
İpekli Dokuma ünitesinde ise
550.99 metre (2.853.059 atkı )
kumaş üretimi
y.ıpılarak 329
<ıtkı /sa.ıt \'erimlilik elde edildi.
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3. Yasama

Yılı

KÜLTÜR-SANAT ve YAYIN !(URULU
bir ş eki lde yapılması kararı ndan
hareketle; TBMM 'nin açılışının 85.
yıldönümi_i münasebetiyle 2005 yılı,
TBMM Başkanlığı'nca "Milli
Egemenlik Yılı" ilan edildi. TBMM
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu da
Yasama Yılı boyunca çalışınalarını
"Milli Egemenlik Yılı" kutl;una etkinleri
üzerine yoğunlaştırdı.

Kültür-Sanat ve
Kurulu

Yayın

TBMM Başkanlık Divanı ' nın 4
Mart 1993 tarih ve 44 nc>'lu Kararı'na
göre, TBMM'nin açılış yıldönümü
ınünasebetiylc hazırlanan kutlama
programlarının, ( O )' lı ve (S )' li yıllara
rastlayaıı yıldönümlerinde kapsamlı

TBMM'nin ön bahçesinde düzenlenen
havai fışek gösterisi
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Ankara'da düzenlenen halk konseri
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I<ORUMA MÜDÜRLÜGÜ
3. Yasama Yılı içerisinde
devlet kurumları
tarafından Türkive Büvük Millet
Meclisi'ni 118 h~vct zh·arct etti.
913 okul TBMM Kaı~püs'i.inü
ziyaret etti. Toplam 64.417
öğrenciye
TBMM'nin
tanırılınasında rcfakat edildi .
Avrıca, Milli Saravlar Daire
Başk~nlığı 'na bağlı, sar~y, köşk ve
kasırlara vönclik zivarct ve
ctkinliklcn.i c de güvenlik. tedbirleri
Koruma Müdürlüğü personeli
tarafından yerine getirildi.

TBMM Kanıpüsüne 22.
Dönem 3. Yasanı:ı Yılı'nda günlük
ortalama 4 bin kişi giriş yaptı. Bu
kişiler güvenlik uygulamasına t:ıbii

vabancı

runıldular.

~ynı yasama \'ılı içerisinde,
TBMM Kampüsü'ne 316.867
adet aracın güvenlik uygulamasına
tabi tutularak giriş yapınası
sağlandı. Günlük giriş yapan araç
s:ıvısı ortalama I .800 olarak
bc.lirlcndi.

3. Yasama Yılı'nda 64.417 öğrenciye
TBMM'yi ziyatretleri sırasında refakat edildi.
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MILLI EGEMENLIK YILI ETKINLIKLERI
TBMM
Başlcınlık
4 Mart 1993 tarih
\'C 44 no'lu KaLın'na göre,
TBMM'nin açılı~ yıldönümü
münascbctivlc hazırLınan
kutlama programlarının, (O)'Iı
ve (5 )'li yıllara rastlayan
yıldönümlerinde kaps~mılı bir

şekilde işlenmesi

ve toplumsal
iyice yerleştirilmesi
amacı; kutlama etkinlikleri
programının ana temasını
hafızaya

Di\·anı'nm

oluşnırdu.

85.
Yıl
Kutlama
Etkinlikleri Komitesi'nin
önci.ili.iği.indc, 2005 yılı
boyımcı yapılması pl.ml.man

şekilde yapılması kararından

hareketle; TBMM'nin
Açılışının 85. Yıldönünıli
olması münascbctivk 2005
yılı, TBMM Ba~kanlığı'ncı
"Milli Egemenlik Yılı" ilan
edildi. Bunun üzerine Genel
Sekreter Y.ırdımcısı Ali
Osman Koca başkanlığında,
üst di.izc\' vctkililcrdcn
müteşekkil 18 kişilik "85. Yıl
Kutlama Etkinlikleri
Komitesi" oluşturuldu. Bu
Komirc'nin, TBMM
lhşbnlığı ilc koordineli bir
~ekilde

yaptığı

Eıaliyctlcrin bü~'i.ik çof,'l.ınluğıı,

3. Yasam;ı Yılı içerisinde
h ;ıl k ı n da g c ıı i ş k .ır ı lım ı
sağLınarak gerçekleştirildi.

Etkinlikler, başta TBMM
Kışkanı olmak üzere tüm idari
teşkilatın katılım ve katkısıyla
gerçekleştirildi. Etkinlikkrc
ayrıca; Içişleri Bakanlığı,

Kültür

\'C

Turizııı Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Orman
il ve ilçelerdeki
mülki amirlcr, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü, Atlcti;-:ııı
federasyonu, il-ilçe milli
eğitim müdürlükleri ilc çeşitli
sivil toplum kuruluşLm ve
yerel mcdv;ı organları da
bi.i\'i..ik destck verdi.
Bakanlıgı,

çeşitli

toplantıların

ardmdan "85. Yıl
Kurlama Etkinlikleri
Programı" hazırlandı. Milli
Egemenlik kavramınlll ülke
genelinde daha yoğun bir
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22. Dönem 3. Y;ls;ım.l Yılı
boyunca; "Milli Egemenlik
Yılı" kutl.ıma etkinlikleri \'C
t:uliyctlcri bağlamında şunlar

Sekreterlık Faalıyeti~ıı

nutcrycllcrdcıı oluş~uı 'Türkivc

Koridoru" sergisi, 15 Mart'~a,
illerin mülki idare .mıirlcriniıı
katılımıyla, TBMM Şeref
Salonu'nda açıldı.

yapıldı:

7 Mart 2005 Pazartesi
t,rl.inü, 8 Mart "Dünya Kadınlar
Günü" .ınısına "Son Dönem
Rcforml.ır; Ne Getirdi,
Bundan Sonra Ne Olmalı"
konulu panel düzenlendi.

Kültür \ 'C Turizm Bakanlığı
Tarihi Türk Müziği
TopluJuğu'mın İcra ettiği, sanat
yönetmenliğini \'C solistligini
sanatçı Ahmet Özhan'ın
vaptığı
"Kopuz'dan
Günümüze" adlı Türk Müziği
konscri, 31 Mart tarihinde
TBMM Tören Salonu'nda

Ak s ;Ha v M il 1cr v c k i 1i
R a m .ı z .1 n
To p r a k ' ı n
b ri ka tü rlcri n i n scrgilcııd iği
"Çizgi ilc Siyaset" konulu sergi,
8 Mart tarihinde TBMM Şeref
Salonu'nda açıldı.

gerçekleştirildi.

4 Nisan 2005 tarihinde
başlayan "85. Yıl Kurum İ çi

futbol Turnuv.ısı"na 22 takım
katıldı. Müsabakalar 18 Mavıs
2005 tarihinde sona erdi.

İstiklal Marşı'mızın Büyük
Millet Meclisi'nde kabulünün
84. vıldönünıü vcsilcsi\'lc
orgaı;izc edilen "İstikLü M~rşı
\ 'C Mehmet AkifErsoy'u Anııu
Gi.inü", ll M~ırt't,ı TBMM'de
düzenlenen panel \ 'C konser ilc
gerçekleştirildi.

Kültürlerarası Araştırma ve
Dostluk Vakfı (KARVAK)
tarafından hazırlanan \'C Türk
Musikisi'ni Araştırma ve
Tanıtma Grubu (TÜMATA)

81 ilin karakteristik
özelliklerini taşıyan \ 'C yöresel

"Otantik Türk Musikisi
Konseri \ 'C Sema Gösterisi",

t.uafından gcrçcklcştirilcn
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3.

Y;ısaıra Yılı

14 Nisan'da TBMM Tören
Salonu'nda icra edildi.

Özel Birlcşimi"nin bu yıl
ikincisi yapıldı.

Orta Doğu Teknik
Üniversitesi işbirliği ilc
düzenlenen 85. Yıl Milli
Egemenlik Masa Tenisi
Turnuvası, 15-16 Nisan 2005
tarihlerinde, ODTÜ Büyük
Spor Salonu'nda gerçekleşti ri Idi.

XVI. Milli Egemenlik
Sempozyumu'nun ilki
Ankara'da, ikincisi de Konya'da
düzenlendi.
Uçüncü
sempozyumun 30 Ağustos
Zafer Bayramı münasebetiylc,
26-30 Ağustos 2005 tarihleri
arasında Afyonkarahisar'da
gerçekleştirilmesi planlandı.

23 Nisan Milli Egemenlik
Haftası

Kutlama Etkinlikleri,
Milli Egemenlik Yılı
kapsamında, daha yoğun
olarak organize edildi ve
gerçeklcştiri Idi.

Milli Egemenlik Yılı
vesilesiylc, 2005 yılında ilk
def..ı ihdas edilen ''113MM Milli
Egemenlik Onur Ödülü"
büyük ilgi gördü. TBMM

Ulusal Egemenlik ve Çoccık.
Bayramı münasebctiyle 23
Nisan 2005 tarihinde
gerçekleştirilen resmi tören,
kabul ve kutlanuların
vanısıra,
..
85. Yıl Üzel Anma Pulu

değerlendirmeye aJınan

Başkanlık

'.

,,,

.

bastı rı ldı.

Çocuklara özel tiyatro
temsili sunuldu.

Divanı'nca

dünya çapında
gösteren ünlü ccrrah
Prof. Dr. Gazi Yaşargil bu
ödüle layık bulundu. ( 13
Temmuz 2005 saat: ll.OO'de
TBMM'de düzenlenecek olan
bir törenle, kendisine ödülü
verilecektir)

"Türkiye Öğrenci Meclisi

arasından,
başarı

Bilkent Müzik Okulu genç
yetenekleri, 21 Nisan'da,

'~ l
i
O•

Ic l\11'-111,

adaylar
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TBı\1M Tören Salonu'nda bir
konser vcrd i.

29 Ekim 2004 Cumhurivct
Bayramı vcsilcsiylc geçen yıl
TBMM ön bahçesinde ilk dd:ı
gerçekleştirilen İzci Kampı,
bu kez Ulusal Egemenlik \ 'C
Çocuk Bayramı vcsilcsiylc
Türkive'nin
dört bir .vanından
.
gelen genç izeileri n katılımıyla,
Milli Egemenlik Parkı'nda
gerçekleşti ri Idi .
Milli Egemenlik haftası
münascbcriyle geleneksel
olarak gcrçcklcştiıilcn bir diğer
etkinlik de, 30 Nisan 'da
Ankara Hipodromu ' nd.ı
gerçekleştirilen TBMM
Kupası Koşusu oldu. Yine
Milli Egemenlik Yılı
münascbctivlc müsukil olarak
h i z m c tc ~ı ç ı 1a ıı " M i ll i
Egemenlik Web Sitesi ", gerek
ctkinliklcriıı halka avrıntılı
olarak duyurulması gerekse
halkla Meclis arasıııda etkili
bir haberleşme ortamı
sağlaması bakımından bü~iik

ilgi gördü .
TBMM Kampüsü 'nün en
yüksek noktası olan
Kabatepe 'ye konumlandmlan
ve 20 Nisan tarihinde TBMM
Başkanı'nca
açılışı
gcrçeklcşririlen "Milli

Egemenlik Meşalesi",
bağımsızlığımızı ve birliğimizi
temsilen 2005 vılı sonuna
kadar vakılacaktır.
Ülkemizin kaderini
değiştiren ' Çanakkale
Savaş ları'nın anılması ve 90 .
Yılı ınünascbcti~·lc TBMı\1'dc

iki ayrı erkinlik gerçekleştirildi.
Bunlard<uı birincisi; Çu1<lkkalc

Şehitleri Tanıtım ve Araştırma
Derneği işbirliği ile 22 Şubat
tarihinde gerçekleştirilen "90.
Yıkh Çanakkale Destanı "
konulu fotoğraf sergisi, ikincisi
ise, Ankara DC\ ler Opera ve
Balesi Genel Müdi.irlüğü
işbirliği ilc 2 Haziran 'da
gerçekleştirilen "Çanakkale
Kahramanları

Oraton•osu "dur.

Dcsransı
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Milli Egemenlik Yılı
etkinlikleri kapsamında mobil
organizasyon olarak dizayn
edilen "85. Yıl Milli Egemenlik
TIR'ı" Ankara'dan yola çıkarak;
Kırıkkale, Kütahya, Afyon,
Uşak, Denizli, Burdur, Isparta,
Antalya, Karaman, Çankırı,
Kastamonu, Sinop, Ordu,
Giresun, Erzurum, Erzincan,
Sivas, Malatya, Adıyaman,
Gaziantep, Kahramanmaraş,
Kayseri, Nevşehir, Aksaray,
Konya ve Eskişehir'in de
aralarında bulunduğu 40 ili
gezdi. Bu süreçte, 150 binin
üzerinde öğrenci ve 100 bini n
üzerinde vatandaş TIR'ın
içerisinde bulunan sergiyi
gezdi. Akşam saatlerinde
TIR'dan yapılan sincvizyon
gösterilcrini ise 50 binin
üzerinde vatandaş izledi. 47
gün süren ve toplam 9000 km
.vol kat edilen bu faalivct
.
sırasında
öğrenci
ve
vatandaşiara 20 binin üzerinde
bayrak, tlama, broşür ve
TBMM'ni tanıtıcı kitap ve
promosyon bisküvilcr dağıtıldı.
Bu etkinlik, gczilcn illerin yerel

gazetelerinde geniş yer aldı.
Etkinlik, toplanı 250 yerel
gazetede haber olarak
değerlendirildi. Böylelikle çok
daha geniş kitlelere ulaşma
imkanı elde edildi. Aynı ilgi,
çeşitli illerde düzenlenen ve
ünlü sanatçıların katıldığı Milli
Egemenlik
Halk
Konserleri'nde de yaşandı.
Türkiye'nin hrklı illerinden
binlerce öğrencinin TBMM'yi
gcznıcsi sağiand ı. Öğrenci krc
çeşitli hediyeler verildi.
TBMM 85. Yıl Hatıra
Orman Bakanlığı
işbirliği
ilc Ankara'da
gerçekleştirildi ve daha önceki
Ormanı,

hatıra ormanlarının bakımları
yapıldı.

Milli Egemenlik Yağlı Boya
Resim Yarışması ve "Kuva-yi
Millive
. Destanı" adlı oyunlar
.
gerçekleştirildi.

Ankara'da 24 Nisan 2005
tarihinde "85. Yıl Milli
Egemenlik Yürüyüşü"
tıa l
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d üzen Ic nd i. K ız ı Ll\' Mc\'TBMM ön
b.ıhçcsindc sona eren ~i.iri.iyüşc
~ ·,ıkbşık 50 bin kişi btıldı. Bu
etkinlik sanatçıların btıldıgı
" H,ılk Komcri " \'C q.ık
g ö s t cr i Ic r i i Ic d a h a d ,1
rcıı kle nd iri Id i.
daııı'nd.m başbyıp

Yi ne An k,ır,ı \h gen ı~
oldugu "Milli
Egemenlik Koşmu" y.ıpıldı.
katılımın

27 Nisan 2005 urihindc
"85 . Yıl Milli Egemenlik
Koşusu " düzcıılcndi . I. Bü~ ·ük
Millet Meclisi 'nden ba).lav;m
ko~u\'a; 81 ili temsilen 162
sporcu katıldı. Sıhhi~T ' dcn
başLıyan 'Yıldızhr Koşusu'n,l

ise Anbr.ı okullarından 300'c
yakııı sporcu btıldı.
"fotoğLlfhrla TBMj\ 1 'nin
85 Yılı Sergisi " 4 M.ıyıs 2005
Lırihindc TBMM Şeref
Sa lo mı 'nd.ı açıl d ı. B i ri nci
Meclis ' ten günümüze
p ;l r 1.1 m c n t o t .ı r i h i n i
fcıtogrrafbrl.ı
...
...göz önüne ...geriren
scr<ri
büvi.ık
il<ri
<riirdi.i. 120
Cı
.
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resmin ~·cr aldıgı sergi; Basın
Yayın \ 'C Enfi:mıı:ısyon Genel
,viüdürlüğü, Anadolu Ajansı,
foto Mulubirleri Dcrııcö·i
\ 'C
V
Parlamento Muhabirieri
Dcr n c ği ' n i n i" b ir 1i,,.
i,. 1c
b •
gerçekleşti. G,ızctcci M ustaL1
Istemi de önemli katkıda
bulundu.
L

)'

Egemenlik Yılı
org.mize edilen
bilimsel etkinliklerden biri de,
9 Mavıs'ta, TBMM Eski
C u m h u r i \' c t S c n a to s u
S.ılonu'nda gerçekleştirilen "85.
Yılında Milli Egemenlik ve
Türk Dili P.ıncli" oldu .
Türkçe ' nin korunm.1sı,
desteklenmesi ve geliştirilmesi
adıııa her yıl destck \'erilen ,
bir diger fuli~Tt de, bu \' ıl
45. ' si gcrçcklcştiril~n
"Karaman Türk Dil Ba\Tamı
\ ' C Yunus Emrc'vi Anma
Etkinlikleri" oldu .
Milli

mi.iıuscbcti~· lc

İ 1k i

g cçc n

~· ı 1

gerçekleştirilen Spor ()~·unları

bu yıl 85 . Yıl ;l!1ısııu TBM1\1
II. Spor Oyunhrı adı ;lltında
ııa ı
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3. Yasama

ll

Yılı

ağacı; diğer

Meclis Başkanları
ise dünyadaki en geniş
yayılım alanı Türkiye olan ve
ülkemizle özdeşleşmiş bir tür
olan sedir ağacı dikildi.

Mayıs

2005 tarihinde
Turnuva, 15 branşta
154 milletvekilinin katılımı ilc
halen devam etmektedir.

adına

başladı.

19 Mayıs Atatürk'li Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
münasebetiylc Samsun'da,
Amasya Kongresi'nin
yıldönümü vesilcsiylc de
Amasya'da çeşitli etkinlikler
gerçekleşti ri Idi .

5 Haziran'da, İstanbul
Bağazı'nda "Çocuklarla Boğaz
Turu" gerçekleştirildi. Bu
etkinliğe 3 bin çocuk katıldı.
Bu vıl 20-26 Haziran
tarihleri arasında 644.'sü
düzenlenen "Geleneksel

Atatürk'ten başlayarak,
bugüne kadar Meclis'e
Başkanlık yapmış olan 22
TBMM Başkanı'nın anısına
hazırlanan "TBMM Başkanları
Parkı", 2 Haziran'da Meclis
Kampüsü'nün
güney
bölümünde açıldı. Hayatta
olan
TBMM
Eski
Başkanları'nın bizzat, vefat
edenlerin ise vakınlarının davet
edildiği o.çılışa; altı eski Meclis
Başkanı katıldı, iki eski
Başkan'ın da yakınları geldi.
TBMM Başkanları Parkı'na,
ilk Meclis Başkanı Mustafa
Kemal Atatürk adına, nadir
bulunan bir tür olan mavi !adi n

Kırkpınar

Güreşleri"nde

dereceye giren güreşçikrc
TBMM Başkanı tarafından
"85. Yıl Özel Ödülü" verildi.
29 Haziran 2005 tarihinde,
Artvin'in Borçka ilçesinde
"Muratlı TBMM 85. Yıl Milli
Egemenlik Barajı"nın açılışı
yapıldı.

TBMM'nin çalışma
biçiminin ve organlarının
anlatıldığı broşür, TBMM
Eğitim Rehberi ve TBMM
Tanıtım Kitapçıkları 81 ilde
bulunan toplam 53.000
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muhtara d.ığıtıldı.
Kaymakamlar aracılığıyla
muhtarlara eğitim verilmesi
sağlandı.

TBMM, milli irade, lulk
egemenliği, demokrasi ve
özt,l"iirllik ka\nmlanııı konu
edinen çeşitli cl1atta 25 adet
ki tap/ ki t;ıpçık luzı rlandı.
Bunların bir kısmının
basımı yapılırken, bir
kısmının basımı da vıl
i çi nde ta m am 1anacı k.
Kitapların

basımı,

konularına

göre ikişer \'eya
onar bin adet yapıldı.
Prof.
Dr . Mete
Tuncoku'nun, Ç.ınakkale
Savaşları ' nın

bilinme~· enlerini orta~· a

koyan "Çanakkale 1915
Buzdağı'nın Altı" ve
"Anzaklar'ııı Kaleminden

Yabancı Ülkelerde
Gerçekleştirilen

Milli

Egemenlik Yılı
Etkinlikleri
Milli Egemenlik Yılı
kutlama etkinlikleri
Dışişleri

Bakanlığı'nın

girişinıleriyle çeşitli yabancı

ülkelerde de gerçekleştirildi.
Bu ülkeler ve gerçekleştirilen etkinlikler şunlar:

Pakistan
Pakistan Posta İdaresi,
üzerinde TBMM binasının
sili.ieti, Atatürk ve
Muhammed Ali Cinnah'ın
resimlerinin bulunduğu
posta pulu bastırclı. Üzerine
"Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin Açılışının 85.
Yılı" yazan pullar, flateli ve
posta merkezlerinde satışa
sunuldu.

Mehınetçik" adlı kitapları,

Çmakkalc Savaşbrı'mn 90.
Yılı
,ıııısına TBMM
tarafı ıı da n bastı rı I d ı .
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Pakistaıılı

Yazar Mesut

Aktar Şe~ · h'in, aralarında
Necip fazı! Kısakürek,
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Çetin Atlan, Orhan Kenul,
Yaşar Kemal, Ömer ScytCttin,
Rqat Nuri Güntckiıı, Refik
Halit Karay, Aziz Ncsin,
Sabahattin Ali ve Sait faik
Abasıyaııık' ın cb bulunduğu
23 vazarın kısa hikavclcrinden
derlediği kitabının Urduca
baskısına 85. Yıl logosu
k o n ulacak. Av.· nı vaz
- ,H ı n
T i. i r k ç c 'd c n I n g i 1i z c c ' y c
çevirdiği üç eserin (Aziz Ncsin,
Mustafa MivasogJ-Iu ve İsmet
'

L

Bozdağ ' ın kitapları ) t.1nıtımı

için de ll Nis .1n 2005
tarihinde, Büyükelçilik
bahçesinde bir rcscpsıyon
düzenlendi.
U n 1ü

binasında

klasik müzik
konserleri düzenlendi .
Pa k i s ta n lı
akadcnıisvcnlcri
n katı lı nı ıvla
.
.
12- 13 Mayıs 200S tarihleri
arasında 'Türk Ulusal Kurtuluş
Sava ş ı " konulu bir konferans
düzenlendi.
Tü r k

\' c

Pakistan'da bulunan ve
Everest'ten
sonra
H inıalavalar'daki ikinci bi.ivük
zirve olan Gashcrbunı - ll ' vc
tırmanacak oLm (20 I Iaziran
- IS Ağmtos tarihleri arasında )
yedi kişilik Türk cbğcı grubu,
zin·cvc TBMM flanıası
dikcccklcr.

m o d ac ı

Z u h .11
Yorgancıoğlu ve ekibi ilc
Pakistan Moda Tasarım
Okulu 'nun işbirliğindc, 9
Nis~1n 2005 tarihinde ,
Büyükelçilik bahçesinde bir
ddllc düzenlendi.
Kcmancı

Ezgi Giinli.iın
çellist Gülyar Say ve
piyanist Sancnı Herkalp
tarafindan 20-21 Nisan 2005
tarihlerinde Büyükelçilik
Yalçın,

Bahreyn
Bahrcvn'dc ilk kez
düzenlenen 23 Nisan Çocuk
Bayramı etkinliginde 6-15 yaş
grubundaki Türk çocuk korusu
marş \ ' C şarkılar sesle nd iri p;
şiirler
okudu. Türk
vatandaşLlrıııın oluşnırduğu

"Klasik Türk Sanat Mi.iziği
Grubu" da çocuk konısuna
katılarak çqitli prkılar
seslendirdi .
·ııa 1•

} t,}\11,111•

k\,11\1/

"'1\HI'>I/

\1111111'\.

ıJH

TİKA

Beyaz Rusya
Ankar;ı Üniversitesi Si\'as.ıl

Bilgiler fakültesi Uluslararası
İli~kilcr Bôlümü Oğrctim
Güreviisi Prof. Dr. Mustat:l
Avdın,

M.ıyıs

25-28

Tiflis

k a t k ı 1.1 r ı ~· 1a k i r a 1a n a n
otobüskrle Türki~·c'nin çeşitli
illerine günderilcrck, üneeden
tespit edilen ai Ideri n vanlarında
mis.ıfir edildi.
.

2005

tarihleri arasında, Minsk'tc
TBMM'nin Kurulu~unun 85.
Y ı 1d ii n ii ın ü
K u t 1.1 ın a
Etkinlikleri \ 'csiksi~· le, lklanıs
Dn· kt Üniversitesi'nin
Rcktiirli.ik bin.ısında bir
koııtCraııs \·erdi.

Kuveyt
KKTC ~. · ı ı·

sanatçı

Konscrvatuarı

Libya
Türkiye-Libya ilişkileri
konusund.ı vayınianmış eserleri
ilc tanman .ır.ıştırınacı Orhan
Koloğlu,

17 Ma~·ıs 2005
a r i h i n d c Tr a b lu s ' t .1 ,
Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği
\ ' C Liby<ı-Türkiyc Dostluk
Derneği'nin organizasvonu
neticesinde "1920-2005
Türki~·e- Libya İlişkileri" konulu
bir konferans \'erdi.
t

Gürcistan
2 3 N i s .1 n ct k i ni i k Ic ri
çerçevesinde iki bin ci,·arınd,ı
Güreli uvnıklu çocuk \ 'C gmç,

Jıı,

••

, rT';~!-+-. ·. 't_.J. _ _, _
\ı ı,,

h.

~

\

'

\

Öğretim

(;()redisi Piyanist Prof Metin
Ulkü, 20 Nisan 2005 tarihinde
bir konser \'Crdilcr.

Teknik
Üniversitesi Iktisadi ve İdari
Bilimler fakültesi Öğretim
Giircvlisi Prof Dr. reridc Acar,
8 Haziran 2000 tarihinde,
Belarus !Cıdın Birliği ilc
işbirliği lulindc düzenlenen
"D ii ıwad.ı K.ıd ı n l.ırı n I ııs.ın
H.ıkları: Türkive \T lkLırw.
Örnekleri" konulu bir
konfCrans ,·erdi.

.ı

\'C

KKTC'nin t:ıhri kültür ata~csi
Turg<ıy Hilmi ilc İsLıııbul
Mimar Sinan Üni\-crsitcsi

Ort.ıdoğu

ı

Program
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22. DÖNEM 4. YASAMA YILI
YASAMA, DENETiM ve YÖNETiM FAALiYETLERi
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4. Yasama

Yılı

TBMM BAŞKANLIK DİVANI FAALİYETLERİ
Di1 .ını, 22. D<ıncııı .J-.
26 k.ır.ır .ılınıııı .~tır. Bu
k.ır.ırl.ırııı S'indc ropl.ıııtı , - ,ıpılıııı); guıı 
lli 1c nırin ol.ııı ı~lcrlc ilgili ol.ııı diger
k.ır.ırl.ır ise B.ı~k.ııılık Di1 .ıııı ii1·clcrinin
bilgisine sunul.ır.ık m hirligil'ic elden iııı 
; ..ıl.ın.ır.ık .ılınıııı~rır. 1\lın.ın rünı k.ır.ırl.ı
rın ilgili ııı.ıddelcri, gcrcgi \ ' ,ıpılııı.ık üze re ,\lcclis ' iıı ilgili hiriııılcrınc ııırik.il crririlıııi~rir. Rnıııi l;.ı;crc\k 1S ) .ıdct Yii-

TB,\L\1

B.ı~k.ııılık

Y.ıs.ıııı.ı Yılınd.ı

200S r.ırilıli topl.ınrısınd.ı; B.ız ı
Holding t\dı t\lrınd.ı Ccr~-cklc~ririlcn Izimi; I J.ılk.ı r\rz Yolu1 · Lı
' Lıs.ırnıf S.ılıiplcriııin ,\l.ıgduı·il-ctiııc Yol
i\~· ılııı.ısıııııı ;-.,'eden l'l' Soıııı.;l.ııwl.ı Bu
27

Ekiııı

l;iri)iıııcilcrc

SiırL\·tc SJ'J('ııııı Sonıııılulugunun ,-\ r.ı) 
rırıl.ır.ık 1\ lıııııı.ısı

Ccn:kcn Onlcııılcrin
,\ 1cclis t\r.ı~rırııı.ı

Belirlenınesi Aııı.ıcı1 · Lı

Koıııiwonu kunılııı.ısı,

ropl.ııımıııd.ı; t\r.ı)tırııı.ı

200S r.ırilıli ropl.ınmıııd.ı;
,\krkcz, Yıiksekol ' ,l l'e Şcıııdinli
IIçelerinde ,\\ e~ · d.ın.ı (.;elen ( )l.ı, · l.ırın
t\r.ı)tırılııı.ısı t\ııı.KI\-Lı ,\!eclis ,\ r.ı.~rırııı.ı

Bin.ısı 1 · .ıpılnı.ısı i~· in proıc , - ,ırı~ııı.ısı

](oıııiwonu kunılııı.ısı,

ncrıııcligin \ ' ,l\'lıııl.ınııı.ısı s.ığl.ınıııı~rır.
B.ı1k.ııılık

I.J-

Ar.ılık

1-l.ıkk:ıri

Di1 .ıııı, 6 Eki nı 200S t.ırilıli
1·c Kiirüplı.ınc

.ıçılııı,ısı,

(.;enel Sckrcrcrlik Hımıcr \ 'C
, \r~ı, · Bin.ı'>ı , i\r.ı~rırııı.ı 1c Kuriıplı.ıııc
hin.ısı ilc )cncr.ıt<ır hin.ı'>ı , - ,ıpılııı.ısı ko nmuııd.ı TB,\L\1 B.ı)k.ının.ı 1·erki ITrilıııesı.

2.J-

0lis.ın

l <,l\11'111·

il

ll

ıl

:1

J, \ \ l l \ 1 /

t.ırilıli topl.ıııtısıııd.ı;

,\\iller ,\ 1eclisi Onur
()dlilti lC Csrıin I Iii'llll't ()diılıi \ 'cril ıııcsı 1-l.ıkkıııd.ı Y<ıııcrıııclik" gcrcgiııcc,

TB,\ L\1

17 J-. kiııı 200S r.ırilıli ropl.ııırısınd.ı;
TB,\L\1 hurçcsiniıı ' Y,ırırıııı 'li:rribindc'
1cr .ıl.ııı 20 nıikon YT I : ııin du~iiriılcrck
.HO ıııihoıı X6S bın SOO \Tl . ol.ır.ık lu bu I cd i1ıııes ı,

2006

"Tıırkin· Bıinık

Ki'ılııir S.ın.ır

l'c

Y.ı1 · ııı Kunılu

r.ır.ıtiııd.ın iiıı dcgcrlcııdirıııcsi 1 · .ıpıl.ır.ık

<ıncrilcıı

2 7 lı.ı, · ırsc\ · cr ki)i I'C kunıııı.ı
"TB,\L\1 l' snı;ı 1 lilllıcr Üdıilii" Inii nıesi k.ır.ır.ı b.ıgl.ıııdı.

"ı \i{J,I/

.\1 Jtliii'\.J)!H

TBMM Baskanlık Faaliyetlerı

TBMM BAŞKANLIK FAALİYETLERİ
İLETİŞİM ÜFİSİ FAALİYETLERİ
Yazılı Matcı·yallcr

1 l.uırl.ııı .ıll

Bıl~i

I )c~crkııdirıııc

ı (ı 'i

:--.:oru

R.ıp< ını

B.ı,ııı Dunını'u

H.ı;ırl.ıll.ııı 1\.oııtı)ııı.ı ,\ktllı

1 l.11ırl.ıll.ııı ' J(:biııkr
ll.l!ırl.ııı.ıll

J.j.
ıı ;-

,\ lc ,.ııl.ır

1 L111rl.ııı.ııı

11

,\l.ık.ıklcr

1 l.11ırl.ıll.ııı Roııon.ııl.ır
Tclgı·attıı·

HI

s

Diizcıılcııcıı B.ı~ııı Toplantısı
LIJu,,ıJ · ı<.·Jc,

i11 <>ll,

C.ı;crc

r

n· lkr~ı Riipmr.ıjl.ırı

2

c;.ı;ctc Roporr.ıp

Dcr~ı Roport,ıjı

.\ı.ııı' R<>p<>rt.ıp
· ı;.-ıc,

111 O ll

,\lcclı'

Roporr.ıp

21

13

T\'

Yurrdı)ı

/.11 .ırcrlcrı

,',ır .ı,ılld.ı

Y.ıh.ıııcı B.ı,ııı.ı \ 'crılcıı Roporr.ıjl.ır

Gelen D.l\'ctiyc

S.ıyısı

lclefoııl.ı Görüşme

kk li m

Talepleri

·ı:ık·hı

'll-lcf( ml.ı c;()rlf)llkll
R.ılldcvu
R.ıııdn

u

R.ılldn ıı

1662

Talepleri
· ı :ıkhı

\ 'crilcll
bı l

ı

(

1 \!! .....

1

1-

'' ' ' r r ı. r 1
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ı
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lll i{

1C.ılllı Y.11ıll
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4. Yasama

Yılı

Randevulann Kategorik
,\ lillcrn:k ili
1-.-, ki ,\ lillcnc kili
Si 1·i\ · ıcıpluııı K u nılı1 1 l.ırı

Dağılıını

S3
3.J.

Bu ro kr .ır

I.J.2

B.ı '- 111 · ı:ı\cb1
K .ıhul

( Ynlı -Y.ı h .ı11 c ı
l·.dilc11 B .ı -, 111 · ı:ılcbi

1

!O.J.
16

106

Heyet
Y.ı h .ı11 c 1

r k 1ct

(};)

Yerli 1 k 1ct

.J.I

S .mıı B .ı ~k.ııı1 Z1 1·.ırcr hlcıı Ki ~ i

S.n ·1, 1
(;Üiılu k (;on1 ~ l'ılc1ı Ki )i S.l\'1\1 (1 1 g uııu )
S .ı\'111 B .ı 1k.ııı1ıı c,: ıkrı g 1 Yurti çi (;c; i S .ı\N
Dış

ıs

20

Temaslar

Sayın Başkanın Çıktığı Yuı-tdışı
Rııııı.ım.ı. hp.ım.ı, "'ı uudı .\ r.ı!w. ı.ııı.
H.ıhrn

Sayısı
hnl.Hıı..lı\.ı,

lO
h\ c).

Cumhurbaşkanı Sayısı

luh.ı. ll ın.Hı\t.tıl, . \ t!.!.lllı\t,\11, l.ll"ıkı-.ı.m.
1-ılı ... ıın, ,\nı..,ır.ıh.ı, l ı.,n\.

Gelen Meclis

umhurın·tı.

1 ıt\,111\-.11

8

R u..,\·.ı h·dn.l\\·ııını B .ı)kurd ı ..,ı.ııı

;\ 1\. P.\ t,

C umlıun\-ctı, : \ tı.:rh.ı\·Lııı,

Gelen

9
<,ek (

Başkanı Sayısı

uı.,ı-tı r y,ı, F ınl.ıııdl\-.1,

O tcrk

Gezi

1 l ın.nı,ı.m,

n. \rn.l\ urluk. Bul!-.!-.11 ı-.r.ın, 1).mıın.ırk.ı ,

Gelen

1, \ \

3\.J..J.

1 l'ttııı\'.1,

Koııgıı, Yenı /.,d.md.ıı

Başbakan Sayısı

(l ;uru\t.lll,

Bulg.uı\t,Hl,

hııl.ıııdl\,ı, KmL' \1, I

8

R1 1111.111\ .ı.

B.ıhrn 11. ,\ t.ıktdı ır n .ı.

uhn.m

Gelen Büyükelçi

Sayısı

.

Jıa l

lı

\11,111,

l\\\11\1/

\\!{1\l/

\111!1

'

ll'lı

H

Yasama Faaliyetleri

PLAN VE BÜTÇE I(OMİSYONU
.J..

Y,ı,,ıııı.ı Yılı'nd.ı TB.\ L\ ı ı tı)k.ııılıgı

Lır.ıfıncLın lı.n · .ıle

edilen b nun Lı'>.ırı 1c
rcklilkriııdcıı birbirleri ik ilgili oLıııLır
birk)tirikrek .n·ııı gıiııdcıııck ek .ılıııdı.
Koıııiwon\Lı, birçok luııun r.ı'>.lrl'>l 1·c
tckiili <i;clliginc giirc d.ılı.ı dcr.n·lı inccknchilıııc'>ini rcıııiııcn .ılr koıııiwonLır.ı
lı.n · .ık

c·dikli.

lilkTi,

i\·ııillik lılikiiııılcri dognılrmun

d.ı i.ıdc

B.ı~:ı k.ınun r.ı,,ırı

ll' rck-

edildi.

l. Yasama Faaliyetl erinin
Say ı s al

3.

Dökümü

Y.ı".1nı.ı Yılınd.ın

4-. Y.ı .....ıııı.ı yılııı.ı~

- l:'.msl.·omi.11•o1J olnml;.'i/ Kn111111 '/iımrm.
n-J\.a""" 1i-Ni(i, 211 l\.n111111 11111.·"""'dc 1\.ammnmc, 8(ı 7i·d.-crc o/mn!.·
ll::.crr !oplnm s-s ndrt down.
- '/iıli 1\.oi/11~11'1!11 o/m·n/; Imm/c edilm I(>
l\.mu111 'Iiımnn, 2 I im llllll tcUiji, 2 1\.a 111111 1!ıtl.·llnl1ıdc 1\.nmmnmc olma/; 11::.tTl'
liljJfnm .N down dcıTrdi!lln,rtil:
.J..

Y.ı ...ıııı.ı 'ı'ılı'nd.ı;

- f:'ms 1\.omiswm o/m·al.· 3:1 1\.mntll '/iımn
sı, 1 J..ll\.nlll/11 'ld·liji, (> '/i-::..1.-cı-c o/mn!.·
11::.crr topinı II 1s.::; adrt down,
- '/iı/i 1\.omi.rwm o/m·nl.· ](ı 1\.nlll/11 'Jiımn 

I\.mn111 'Ji·Uift olllml.· 11::.ar !oplam
SO down Imm/c cdihlli;'tiı:

.11, ]..f.

b.ı'> Koıııi,1·oıı oLır.ık lı.n · .ık

K.ıııun · ı :ı-..ırıLırınd.ın

3.J..

2\i

edilen !\..ı
'i lr;nilllgun 7::>.
ııı.ıdck'>i, K.ınun Teklillerinden 2\i İç
nızligıin 37. ııı.ıdcbi, 2\i İçriulıglin
-::;. ııı.ıddni gcrcgiııcc i.ıdc nlilıııi)tir.
nun

·ı:ı,,ırıLırınd.ın ı

Koıııi'>l·onuıııu;

.J.. Y.ı,,ıııı.ı Yılınd.ı top30 d.ıkik.ı '>urcn li2 birleı im l · ,ıpıııı)tır. Bu \·,ılııııı.ıLır '>OI1unıııd.ı
Koıım1·onuınuz.ı lı.ıl'.llc edilen 53 1\..ı
ı Hııı Tı'>.ımı, 63 K.ıııun · ı c.:Jdili 1·c .J.
Tukcn: olın.ık li ll: re ropl.ıııı ı 20 do-., · .ının r.ıponı TB,\1.\1 B.ı)k.ınlıgın.ı '>ULım

.J. ı

ı ,,ı.ır

nulıııu)rtır.

Bu dm1 · .ıLırın 1 ı ' i için l l .\ Ir Koıııi'>1.<>11 kunılınuı 1c 2-+li '>.ı.ır ç.ılı)ııııırır.
Koıni'>IOn, .\ Ir Koıııi'>n>n ll' bilgikndirıııe ç.ılı)ın.ıLırının ropLıın '>Ü!T'>i 671i
'>.ı.ır ı::; d.ıkik.ıdır.

'>Onucu TB,\ 1.\ı B.ı)k.ınlı
.J-6 Koıııi'>l on r.ıporu 'umılıııu)
rur. Bu r.ıporl.ır ekieri ik birlikte ::>226
,,n·Lı nırıııu)rtır. Bu r.ıporl.ır.ı ilııkin .J.O
k.ınu11 k.ıbul edilıııiırir.
Bu

ç.ılı)ın.ıl.ır

gı 'n.ı

K.ınuni '>onıınlulukl.ırı

gcrcgincc, üç
\'l')irli r.ırilılcrde
Pl.ı11 Burçe Koıııiwomı'nu bilgikl1dirıııek .ıııı.ıcı1 · Lı roı)l,ıııı - '>.ı.ıt I::;
d.ıkik.ı 'unuı 1 · .ıı)ılıııı)rır.
kunılu) r.ır.ıfind.ın

Koııı iwo11 \·.ılı ıın.ıl.ı rı nd.ı ın i1kn·ck.illc-

riniıı topl.ıııı komı)ııı.ı

edilen

içnui .ıgiın

ııı.ıddc'>i, k.ıııuıı reklillcrindcıı ı

'[ıli Koıııi'>I'Oll oLır.ık lı.n · ,ıle

'i

olUf),

topl.ıııı \· .ılı)ııı.ı

or.ıııı

1·li;de 60,::i'tir.

İ <;tii;iigiın 3.J.. ııı.ıddc'>i, 6\ı İ\·ıli;ıigun

3 7.

--

ııı.ıdde'>i

gerql;i

i.ıdc edilıııi)tir.

l ·(,J \1 1'11t..

h.\ \tıı.,ı;

\ \ R1..,,;

\1 ıııırı'ı 'r R

'>Ürc'>i 2.J.9 '>.ı.n
'>Urc-.i i\·iııdeki

4 Yac;a•na

Yılı

IZiT l(OMİSYONU
Kil Koıııi\\ııııtı -t. Y.h.1ııı.1 Yılı'mL1, 3K

::i3

hırk.,ııııdc hıılııııııııı)tıır. Hıı hırlc)ıııı

ıhr.ı nlılıııı),

krdL· I I K kıınılıı~ıııı 200::i, 200-t 1c
1 ıll.1r.1 ,ııt 200 .1dcı lıc'>.1}'

(ı kıınılıı)ıııı (ı ,ıdcr lıL''·lf' doııcıııı

d.1lı.1 oıı(ckı

I kıınılıı1ıııı 2 .1dcr
n! ı 1lllL'Illı )tl r.

li ıpLıııı 200 .1dct lıc'>,1f' doııcııııııııı 93
.1dcdı ıhr,ı, ıo- .1dnlı gcııcl gorıı)llll'

lıc'>,1}' dom·ıııı ıhr.ı

62 kıınılıı)tıll I O;' .ıdcr lıc'>.1f' doııcıı1i

ıı'>ıılııııc t.ihı olııııı)tıır.
.ıdct ıhr.ı1 .ı

.ıdct lıL·.,,ıp doııcıııı

K::i

).ırrlı ıhr.ı cdılıııi),

dııııcııııııııı du1ctııııkrıııı t.1ııı.1ıııl,1ıııı)tır.

93

kıınılıı)llll

gcııcl gonı~lllL'I'l' '>lllıtılııııı)tıır.

t.ihi IK·,,ıp d<>ııcıııiııdcıı;

Bırk~ıııı 'ı.l\"t\1
1• ıpl.ıııı

1kııt l kııl'lı

ı "l'l.ıııı ( '"'"~ııkıı ı

.iX
Kıırıılıı.,

\.n'"

1

k'>. ll' ı l<llll'llll

IX

200

GÖRÜŞÜLEN HESAP DÖNEMİ
201l;i
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Faaliyetlerı

İNSAN HAKLARINI İNCELEME I(OMİSYONU
Başvurular

· (;elen
İ )lcıııdcki
· Soııu\· l.ııı.ııı

dlirlligli ' ııe h.ıglı ,\ I.1L1n·.1 (; ouık Yı11 .ı
'ı ' ııd.1 ıııcHI.1ıı.1 gckıı ) iddct ol.ı1 · Lırı ilc
·
ilgili iııccı'cıııc ,-.~pıldı.
· lJ K.ı-,ını 200S 'tc 1 l.ıkk.1ri Ili Şeıııdiııli
İJ~·c-,i'ııdc Ö1i1ıek l'.1'>.1jıııd.1ki bir kit.1p<; ı
dtikk.1nııı.1 boıııh.1 .1rılııı.ı'>ı , hoıııh .n · 1 .1trıgı iddi.ı edilen ki )ilcrin liıı.,: edilım·1 ·c
rc)ebbü-, cclilıııc-,i , cıııniH·r gu.,:krini.ıı
-,o;. konu-,u ki)ilcri go;.ılrııı.1 .ılııı .ı'>ı , iki
ki)iııiıı iilıııc-,i 1·c \·ok '>.md.ı ki)iııin l '.ır.ı
l.ııını.ı-,ı 1·c buııl.ırın .1k.ıbiııdc ol.ıl'i.ırın
.ıHiıııl.1nlııı.ı'ı i~· iıı ropl.ımı 1-c gii-,rni ni rıinı)Ü \ ' ,1f'ılııı.ı'>ı ll' k.1nıu di11cniı1in
ciddi )Ckilck bollllııı .1'>Iıı.ı 1·o! .1-; .ııı oL11·I.ır '>chcbil'ic 22 -2S K.ı-,ıın 200S r.ırilıiıı 
dc Şenıdiııli 1·e 1--l .ıkk.ıri\k iııccknıc , ·,ı 

: 86+
· 388
: +76

Toplaııtıl.ır

So; koıHı'>u r.ırilılcr .ır.ı-,ıııd.ı 8 nıpl.ııırı
1 ·.qıılıııı)rır.

6 Ekiııı 200S ' rc ,\d.ıkr H.ık.ıııı Ccıııil
(,\·d.'iıı " 'ICriirlc ,\1Lic.ıdclc Y.ı-,,ı-,ı ' ııd.ı "
1 .ıpılııı.ı-,ı du~liıılilcıı dcg;i)iklikln 1 c
" Rcf(ırııı , · ,ı-,.ıl.ırıııııı un..(uLıııııı.ı" " lı.ık 

kıııd.ı , 20 ı -: kiııı 2oos·t-: nc, · kı B.ık.ıııı
:-\iıııct (, \ıbuk\· u'ııuıı 'hu;urc\ leri , H'ri )tirıııc nırrLırı 1·c \· ouık \'lll .ıLırı ik n: lı.ı 

bilir.ı-,wıı ııınkl'llcri lı.ıkkıııd .ı ' bilgi -,u ıııııııu ı\· iıı ropLıııılıııı~tır.

8 , \r.ılık
200S 'tc , \r.ılık .m ~- .ılı)ııı.ıLırı gorti)UI ıııu ) nır. 26 Oc.ık 2006 \Lı ,\!.ıLın .ı (."o cuk Ylii .ı'>ı 1·c )cnıdiııli R.ıııonı iorti )UI ııııi)nir. 8 )uh .ıt 2006\Lı K .ırik.ınir J(ri;i
giinı)ulıııu)nir. 22 )ub.ıt 2006\Lı Dı)i) 
lcri B.ık.ıııı r\bdull.ılı Cıil , lm.ııı 1 l.ıkl.ı 
rıııı 1ııcckıııc Koıııiwoııu iı1 elerine
Dıiıı\ ·.ıd.ı .ırt.ır.ık dn:.ıııı ccl~ıı J-,J.ıııı dti) ııı.ııılıgı ik ilgili bir '>Uınuııı \ · .ıptı. 2
,\!.ın 2006\l.ı Di1 · ,ırh.1kır Ili Kulp 11\·c 'iııdc , ,\l.ıi.m· .ı c.,:ocuk Yul· .ı-,ıııd.ı H'
1 l.ıkk.1ri Ili )cıııdiııli ll.,:c-,iııdc lııcck 

pıldı.

· 26 K.ı-,ıııı - 2 . \r.ılık 200S ' rc , 1m.ııı 1--l.ık 
Lırı H' Dini O;gurlııklcr ıuninc l'.ırl.ı 
ıııcmol.ır.1r.ı'>ı Koııkr.ım (;eııel Sekreteri
)mcplı K . Cricbmi ' niıı d.nrri ıuniııc ,
\\ '.1-,lıiııgnın\Lı dli;cıılcııcıı lm.ııı 1--l.ıkl.ı 

rı n· Dini ();gtirlüklcr iucriııc l'.ıı·Lı 
ıııcnrol.ır.1r.ı-,ı Konkr.ımııı

11

k.1nldı.

,\Ln · ı-, 200(ı\Lı ' J(: nırlc

,\!tic .ıdck K.ıııuıı

t.1\,1ri\I IL' 1clıirli .1rık 
l.1r ll' \'l'\Te \oruııl.ırı koııul.ırı gorti)U! du.
'

Kurulan Alt Koınisvoıılar
II1'>.l!1 1 L1kl.ırıııı lıKdcıııe Koını'>\'Oııtı ,

.11I)I'l'I'i)iııdc huluııııı .ı , lklçik.ı\Lı \ ' ,1).ı 

\· .1lı)ııı.ıl.1m · l.1 ilgili 1S .1lr koıııi\\·;ın ol ı ı ~

ııı.ıkt.1 ol.ııı sonl.ı ) l.ırııııl/ln tcııı-,ikilcri

ıurıııu)t\lr.

ilc (-,i, il nıpluııı iirgıirlcri , dernek 1-c 1'.1 kıfl.1r ) 1·c .\B Koıııi\\ ·oııu (;cııi ) lcıııc (;enel ,\llidlirlı'ı g lındc Direkım !'iLTre ,\lin: !

· 2lJ-31 Ekinı 200S 're , SıM.1! lli/lııerlcr
IL' (."ocuk hirgenıe Kunııııu (;L·ncl ,\lu -

-

Yıllık · ı<ıp 

bir iıl'l·cr

· 22 -2+ ,\Lırt 2006\Lı Bnık-,cl\k ,\\Tu 1'·1 l'.ırl.ııııcııtmu 1m.ın H.1kl.ırı .\Ir Ko mite '> i ilc im .ııı lı.ıkl.ırı ilc ilgili giını ) ıııc 
lcrdc buluııııı.ı , Belç ik.1 1'.1rLııııcıırmu
T<: ımikilcr ,\ lecli-,i Dı ) lli ) kilcr 1 c ,\d.ıln
Koıııi\\ ·onL1rı ilc .\1 rup .ı koııuL1rınd.1ıı
-,onıııılu ,\Jr Konıirc-,i u\·clcril'ic giiru ~

ıııclndc buluıı .ııı Hcn: tlcriıı r.ıporl.1rı
gıinı)u!du .

3.

l.ııırı-,ııı.ı koıııiwoııu rcımilcı1

~~o.,..._,....,,_,

l

.r'

1 ( , 1 \11 ' ı 1 ),

~ r~:.ı.::v;t~L_-: ~: ~ ~ _·~_____________
k \\ 1 1 "1 ~
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\ ~ 1 "1/

.\1 11 1 1 1 1 '\ll 1 H

4. Yac;a11a

Yılı

.ı).ıgı l.n .ın k.ırik.ınırln u;ı:riııe ~ık.m

ı\c ~Orll)lllC Y.ıpı\dı.

I X-1 <) 0: i,,ııı 2006
llındc iıı'-ln h.ıkl.ırı

r.ırihlcrindc

ik

,\ Lıni,,ı

il~ili incckıııc ,·,ı

pıldı.

kri;
ik ilgili Itı,ııı l~ildiri'i \ .n·ııııl.ııınıı1rır.

Gelen Yerli Konuk ve Heyetler
Tiırki\'(: lm.ın

I <J-21 0:i,,111 2006 r.ırihkrimk hı.111hul
Ilinde ın,,111 h.ıkl.ırı ik ilgili ınceleme \·.ı
l'ıldı.

· :;.:; .\Ln ı' 200(ı\l.ı \'.ııı Ilinde ım.ın
h.ıkl.ırı ıle ıl~ilı iıKckıııckrdc bulunuldu
\<.:\',ın:;_ . \~ır ( 'c1.1 ,\\.ıhkeıııL·,ındc ~o
nıkn ~cıııdi~ılı D.n ·"ı dunı)ııı."ı ı.ık"ip
n! ı Idi.
· 2.J. 2:1 ,\l.m' 2006\l.ı , \d.ııı.ı llındc ııı 
,,111 h.ıkl.ırı ilc il~ili incckıııeknk bulunuldu.
"
· 2-t-21 ,\1.11'1' 2006 t.ırihkriııde h·;ın
c.ııı Ilinde iiı,,ın h.ıkl.ırı ilc il~ili incclcıııc
\.ıp ı ldı.
c
· 2.J.-2X ,\ Ln ı' 2006 t.ırihlcrimk Di\ .ır
h.ıkır, B.ırııı ..ııı 'c ~ırn.ık illerinde ım.ııı

I l.ıkl.ırı \ ',ıki'ı B.t)k.ını \C
! lc\'(:t, Y.u.ır Fikrcr B.ı) 
k.n :ı, l \.ın '>upm~e I )ı:rncgi, B.ı)h.ık.ın 
lık ln,,ın I l.ıkl .ırı B.ı)k.ıııı koıııi,\·oıııı
lkr.ıhı:rindcki

li\·,ırct crıııi~rir.

Gelen

Yabancı

Konuk

\ 'C

Heyetler

· . \' rup.ı l'.ırl.ııncııt< " l i I m.m ~ I.ıkl.ırı
,\Jr 1\.oıııi,,·oııt ı B.ı)k.ın \C l\l'icri , ~!ol 
l.ıııd.ı 'nın , \nk.ır .ı Bu\ u kc i\· ı lig i B.ı)k.ırihi
\C Holl.ıııd.ı Dı)ı)kri B.ık.ınlı~ı im.ın
I l.ıkl.ırı TurkiH· ,\I.ı,,ı,ı SonııııJtı,ll,
Fr.ım.ı Dmtltık (;ruhu B.ı)k.ın \'l' Ü\Tic·
rı, ,\l.ıc.ıri,r.ııı Bu\ ·i ıkcl\·i li~i ,\lu,tc~.ırı,

ııuldu. ~cıııdinli ı\n .ı, ı ııı.ıhkcım·,i t.ı

I" c\· (;oçıııL·n I)lnindcn Sorumlu ltı 
lun, !wcç'i n 1\nk.ır.ı Bıınıkcl\· i,i \'L' hcr.ıhcrkrındcki lıcH·r, B,\ t I m.ın H.ıkl.ırı
Konıitc'i ();cl R.ıporrurıı \l' lkr.ıhcrin 
dckı hn cr, l 'lml.ır.ır."ı (;o\· Or~urı ·ı
Tmki,·c ,\ \i"on )eli, lr .ııı Btı\ukclçili~i
\i\'.ı'i ,\\ıı,tL'),ırı, l..\:-\1)!0:1'0 (0:onc\·

kq' nlildı.
12 l.J. I l.ı;ir.111\l.ı

~ıı lıııll\ c'indcki bir d.ıııı~ııı.ı kuru!u)tı ı.

h.ıkl.ırı ık ılgıli inn:kıııc \',ll'ıldı.

·:; I ,\Lm,-2

H.vir .ın 200(ı\l.ı \'.ın\l.ı

ım.ııı h.ıkl.ırı

ilc

il~ilı ıncclcıııcde

hulu-

\ '.ın:;_ ,\~ır Cu.ı

,\l.ıhkcıııc·,i'ndc ~oru !en ~cııı~liııli d,t\ ,ı,ı
ilc il~ili \'.ın'.ı ~i~lildi.
l.J. " ı 6 I l.uir.~n r.ırihkrimk .'ı.ıımun \l'
'ıinop't.ı incelcıııclcrdc huluııııldu.

I :1-1 X I l.uir.ııı t.ırilıkrindc ( ),ııı,ıni\ ·c
'c I l.ıt.ı\ 'd.ı incelcıııelcrdc hulumıldu.
· 20-22 ·ı Luir.ııı t.ırihlcrindc . \ııt.ıh .ı\l.ı
ıncclcıııckrdc bulunuldu.
K.ıbul

Edilen

Rapoı·I.ır

- )cnıdınlı ol.ı\·l.ırı, ,\Lıl.ın .ı (.'ocuk Yu ' ·"ı \C Di\ .ırh.ıkır'ın I\.ulp Il\·e,ı . \LıL.ı
I\.onı kepir B<ilgc,inde Bulun.ııı · ıı,plu
,\k1.1r I l.ıkkınd.ı h.ı;ırl.ın.ııı r.ıporl.ır 2
,\Lırr 2006\Lı k.ılıuiL·dilıııi~ıir.
Basııı

Bildil'ilcri
)\ ll.ıııd l'mrcn (;,t/L'tc,indc,
J,J,ıın l'l'\·g.ııııhcri 1 !1 . ,\lulı.ııııııınl'i
D.miııı.ırk.ı

ı 1. ı ,, ı ' r ı " h. '' ı ı .., ı 1

(:.;ıı~nı.ı B.ık.ınlı~ı Y.ıh.ııKıl.ır .\tııdurlıi ·
Kuh.ı Bunıkel\·i,i

'c Kuh.ı Dun\ ·,ı H.ılk 
ik Dmrluk Kurııı.ı B.ı)k.ııı Y.ırdııııcı ·
"· ;\\ rup.ı Komeyi l'.ırl.ııııeıırı:r .\lccJi,i
I ! ukuk ,·c ı m.ın I I.ıkl.ırı Kıııııiıc'i 1\.ı 
l'orronı \C Sekreteri , l"cı; l'.ırl.ııııcıırmu
TurkiH·\kki I n,,ııı I I.ıkl.ırın.ı De, re k
Koıııi~mıııı B.ı)k.ııı 'c l \c leri, , \lııı.ın
Ye)illcr l'.ırmı E)-B.ı)k.ıııı ( lıudı.ı Rorh ,
Kull'\ Ren \\'cqJ:ıh.ı h·.ıkri :-\c,il, ;\ik,
K.ıdın 'c I ·:ıırL·~r.ı,,·oııLLııı 'ıonınılu ltı 
k.ııı \C lkr.ıhcnııdekı I ll'\ct , 1-cdcr.ıl ,\1 nı.ıll\·,ı 'i.ık,oıl\'.ı h .ılcri
ler B.ık.ını
I krııı.ınıı \\'inklcr \l' lıı:r.ıhcrindcki hc\'Ct, l 'Ju,l.ı r.ır."ı K ı;ı\h.ıç Koıııire'i Tiır 
i;.iYc ,\lıwon ~eli, 1\lııı .ı n\ ·,ı BıiYıikclçi'i
Iı{,,ııı ıı.'ıkl.ırıııı lncclcıııc 1\.onii"·oıııı'nu
l.ırı

ne,

;i,·.ırcr cııııi)tir.
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4 Yasama

mcdi g iııi

lllC'>111i 1c

Yılı

belirterek

kir.ı hcdcliııiıı mkıı 

.ır.ı;i,iııiıı tckr.ır

cl1 ·cri~li lı.ık gcririlıııc,i1ıi
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GENEL SEKRETERLİK FAALİYETLERİ
HUKUK MÜŞAVİRLİGİ

R.1portorlıık

1 c 'ckrcrcn.ı lıı;ıı1erlcri
B.\1.\1 B.1)k.mlık Dı
' .1111, 11. i)oııem +. Y.ı,,1ııı.ı Yıııııd.ı ıli
'lıkrc \l1Jllll.1ıı 26 k.1r.1r .1lıııı)rır. ,\lııı.1ıı
ruııı k.1r.ırl.ırııı ılgilı m.1ddekrı, gcrcgi
1 .ıpılııı.ık ll/LTL' ,\!ccii' 'iıı ilgıli hiriııılcrı 
ııe ııırik.il cttırilmi)tir. Rc,mi (;,1;crc\k
;:; .ıdcr Yoııcrmclıgııı \ ',ll ıml.ıııııı.1'ı ,,ıg

1.

ı luk u k ,\ltı ).!\ ırlıgi ol.ır.ık, topl.ım ı 1++
d.n .ı .1\·ılıııı)tır. Bu d.ı1 .ıl.ırd.ııı ı ı ı 1\ı
100:1 1·ılıııd.ııı dn ınkıı d.n .ıl.ırdır. Bu
d.ı1·.ıl.ırııı K3 ı 'ı kurum klıiııe, ı 10\ı kurum .ıln·lıiııe 'oıHı\·l.ıı1mı)rır. . \,;ıl.ııı d.1' .1l.ırd.1ıı lı.;lcıı ı 93\ı dn .1m ermekred ir.

1 luktık ,\lu ).!\ ırlıgı t.1r.ıfiııd.ııı .ı.;ıl.ııı d.1' .ıl.ırd.ııı 613'tı .1l.1c.1k, +<HJ'u ipr.ıl, 3+'lı
rı·.ıtik, 32\i cu.1, 19'u r.11mııı.ır, -\i tL''>pir, 3'u rc,cil d.ı1 .ı-, ıdır.

ııı nınırruguııHı; · ı

l.ııııııı'ırır.
TB.\1.\I'ııııı kunıltı)llllLI.1ıı guıwıııu;c

3.

k.ıd.ır .ılııı.1ıı nıııı B.1)k.1ıılık DJ\ ,ıııı

k.11.11 ıml.1ııı.1
dn .ıııı etmekrc

r.ırl.ırıııı ııırcrıırr orr.ımıııd.1

Hukuk .\lıı ).11 ırligi r.ır.1t'ıııd.1ıı lı.ıkıı r.ı

proıcıııi;iıı \·.1iı)111.1l.ırı

kıp cdilıııckrc ol.ııı .1dlı 1 L' id.ıri d.ı1 .1l.ırııı

dır.

,,1\ ı,.1J d<ıkuııHı de )Ol lcdır:

+. l"lt\ 1.\ ı B.1')k.mımı;ııı k.1Jlll10\"\Jil.1
1 .1pıııı'ı oldukl.1rı .1\·ıkl.ıııı.1 dognııtmuıı 
d.1 +. Y,1,,ıııı.ı Yılıııd.1 d.1 k.1mu ktınıııı 1·c
kunıltı)l.ırı ilc \J\ il ropluııı orgıırlcriııııı
crkııılıklcri ı\· ııı TB.\1.\1 ,,1loııl.1rıııııı t.11ı 
'ı'ı 1 .1pılıııı)ttL ı B,\ 1.\1 ,,1loııl.mııd .ı ,-,1l'ılııı.1\JJ1 ,1 i/lll \l'l'ıll ll \'l' 1006 (ı \,1\'Jiı
(;cııclnc ilc koordııı.ı,, ·oıı gore1 ını tı\t

o \l.ıc·.1k

1) .ıl .ıl.ırı

lpr.1 l D.ı1 .ıl.ırı
( ·u.ı D .ı1 .ıl.ırı

1 ı+
10

J:ızıııııı.ır ı ) .ıl .ıl.ırı

13
..i

Tr.ıfik K.v.1l.ırı

'Jl:,pir

D.ı1 ,ı,ı

Diger D.ı1 .ıl.ır

lcııdıg~ııız crkııılikkr ·.l).1g~d.ı hcıırriııııi 1 -

:6

Olııı.1k u;nc ro1ıl.ıııı ı

93

rır:

d.n ·.1dır.

Tören S.ııonund.ı;

1.

.'ıı1 ıl ' l (ıpluııı Orgurkriııiıı <ııKtılu 

İDARiŞUBE

guııdc,

MÜDÜRLÜGÜ

Az.ıltılın.ısına Ili~ kin Tanıtım" topl.1ıı 

1. Oı ı -.kıııı 100:1

o-

"Anne ve Bebek Olümlerinin

rı,ı,

ı Lvır.ııı

1006 t.1 rılılni .ır.ı,ıııLI.ı (;cııel \ckınnlık IT ,\lu durluguııHIIC gelen topl.ıııı 1100 .1dcr
n r.1k-dikk<;c k.1nkdilıııi-ı IL' ııı.1k.1ııı L1r.ıt'ıııd.1ıı dcesrkııdirilıııc'ı 1 ·.qııl.1r.1k ilgili
hiriıııkrc g:rcgı 1 .1pılııı.ık u;ne lı.ı1 .1ı:,i

1. TB.\ 1.\1

3.

Kulnır, .\ .ııı.ır

IL' Y.ıl'lıı Kurulu B.ı)
"Dünya Kadınlar Günü

Ku tl .ı ın .ıs ı" ,

ll

\lı'

ı h.

"\\

,

1 c K< ı1i)krı

"Güvenli T.ıvuk ve Ta1·uk Urlinieri
Konulu Resepsiyon" ,
k.ııılıgıııııı,

,,ıgl.1ıı nı ı-ı ı ır.

· 1 :ırıııı, Orııı.m

Koıııi'>l · oıııı B.ı)k.mlıgıııııı dıucııkdıgı,

"' \ı~ ı ,

/

\\

1

1

ı '1 11 H

4. Yasama

-1-.

Yılı

Tıırkin· -,\

B D Dmrluk c_;ruhu

B.ı)k.ınlıgınııı,

B.ı) 

lıL·\ ·cri onunııı.ı

k.ınlıgının, Tiirk -1\ıııcrik.ııı Derneklerı
Fcdcr.ıwonu

onunın.ı

hcn·ri

1·crikn , ., _

1S. 23 :S:i,,ın (, : onıkl.ırının
l'roıclcrin İııccknıııcsi,

nı ek,

;:;. TH,\l.\1 H.ı)k.ııılıgıııın, "S;ığlıklı
Gençlik, Sağlıklı Gelecek" konulu rop r\1 rııp.ı Komcn

l'.ırl.ıınL·ıırcr

,\lccli'>t
Kon sc\·i Yerel Yiiııcriııılcr (' n: kriııc 1·crdigi

Tiırk Cnıhu H.ı)k.ııılıgının, :\ITup.ı

17.

l'.ırl.ınıcnro ı\\ulı .ıhirkri

Kunılu) Yıldiiııiiıııii

1X. TürkiYe -.\ B

\ 'Cil\d.,

7. TB,\!.\ 1
ııı.ık.ıııılık

H.ı1k.ınının,

90.
Kursunu biriren

Diincııı

Ccrirdigı

16. Kiılrur, S.ın.ır 1·c Y.n · ın 1\.urıılu B.ı) 
k.ııılıgının , "TRMM Üstün Hizmet
Ödül Töreni" ,

Lınrı'>ı ,
(ı.

H ın · .ırı'>t.ın l'.ırl.ııııcııro
1·crdigi \ ·cıııck ,

J..:.ırııı.ı l'.ırl.ııııcııro

ıııiwonu B.ı)k.ınlıgınııı

K.w -

1krncginin

Koktc1·li.
Ko -

du;cnkdigi,

'1\B - K .ırııı.ı l'.ırl.ııııcııro Koıııiwonu

k.wııı.ık.ıııı

top-

.ıd.ı1 J.ırıııı k.ıhulii ,

l.ıııtı'l ",

X. Tlırkil-c -~\B]) l'.ırl.ııncıırol.ır.ır.ı'>ı
Dmtluk (;ruhu B.ı)k.ııılıgının , ":\BD
l'.ırl.ııııcıırol.ır.ır.ı'>ı Dmrluk c_;ruhu t-:1
B.ı)k.ını onunın.ı 1-crdigi 1 ·cıııck",

19. Tıirkil"l'- 1 loll.ınd.ı l'.ırl.ınll'nt< ıl.ır.ır.ısı
Dostluk (;nıhu B.ı)k.ınlıgıııın, Holl.ınd.ı
' J(:ııı,ikikr ,\ kclisi S.ınıııııı.ı J..:oıııiSI ·oıııı
u1·clcri oııunın.ı 1·erdigi n·ıııck,

9. ,\K

20. ,\ \illi

l'.ırri (;nıp B.ı)k.ın1ckilliginin diı 

;cıılnligi

B.ı)b.ılunın d.ı k.ıtıldıgı

1·c

top -

l.ııırı,

1O. Kiilrur,

~.ııı.ır

C,'ck

Cuııılnıri1-cri l'.ırl.ııııcııro

oıııını 

n.ı

1 c Y.mn Kurulu B.ı) 
hcl"l·tini

l·: giriııı , Kiılriır, (;cııçlik \ 'L'

S1ıor Koıııis1 ·onu B.ı)k.ınlıgının ,

1·crdigi

1 IL'I-cti

l · cıııck ,

D.ını)t.n · 'ın

21.
li,

l'.ırl.ııııcnrcrkrdcıı olıı).lll Türk S.ı 
,\ltizigi Kormunun, "Milli Egemenlik Konseri",

22. DiY.ırh.ıkır ,\ 1 iilen c k ili ,\;i; Akgiıl' 
iin , B.ıııgl.ıdc)li !'roL Dr. ,\lulı.ıııııncd
Yunu'> 1·c oııunııı.ı 1·crdigi n·ıııck ,

1 1.

ıı.ıt

12.

Tlırki1-c -Ycni Zcl.ıııd.ı l'.ırl.ııııcıırol.ı 

r.ır.ı'>~

ni

Dmrluk

Crulıu B.ı)k.ııılıgının ,

Zcl.ınd.ı ' kımikikr

oııunııı.ı

13.

1·crdigi

,\1n:li'>i

Dmrluk

B .ı)k.ını

1ndigi

2-1-. TB,\L\1 B.ı)k.ım ·ckilinin, SO ki)ilik
iigrcnci gnılıuııu k.ılıulıi ,

onu -

2S. Tiirk

Ycıııck,

l'.ırl.ııııcıırcrkr

ııın dlı;cnlnligi
ziği

Birlip Dcrııcgi 
"TPB Türk Saıı;ıt Mü-

Konseri",

,,
1· t,

ı .\t ı 'ı ı k

"

\'ı ı

"Gençlik H;ıf
gcn\·Iik rcııı 

sikikriııi k.ıhul\ı,

Cnılıu

B.ı)k.ınlıgınııı, l'.ıkısr.ın B.ı)h.ık.ını

B.ı1k.ıııının,

koktc\·-

t;ısı" nkiııliklcri ııcdcııi, · lc

n:ım:k,

Tiırki1 ·c - l'.ıkisr.ııı

nın.ı

23. TB,\L\1

Ye-

13X. kurulu)

\ ' ılı

k.ıhulu" ,

k.ınının, " (;i ·ırci'>t.ın l'.ırl.ııııcııro

... ı

1

\ \ R

r 'r

1.

.\1

rı ı ı ı ı' Jt ı ız

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

26. TB,\ L\ 1

Krc~

1c Cuııdut B.ıkııııc1
6 1·.ı) \·ocukl.ırıııııı

· "/(n lite

ı

Biriııı ,\ıııirligiııiıı,

kalite yöuc-

prm·.ı g<i-,rı:rilı:ri,

hiriınlı:riıı JXT,oııcllcriııc Yı:rcccklı:ri \CınılllT,

. \ıı.ıl ·.ı,,ı Koıııiwoııu B.ı)

(,'ek Cuııılıumı:ri ~uı.ırmu
1c Hukuk
Koıııiwoııu lll clı:ri oııunııı.ı 1 crdigi \Tmek,
B.ı)k.ııı Y.ırdııııc"ı . \ıı.n .ı,,ı

2X. TB ,\L\1 Dı) lli)kilcr 1c Protokol
,\ liıdurluguıııııı, 'Tiırki1 ı: lı.ıil".ı İ )hirligi
l'rorokolu'ııuıı iııı;.ıl.ıııııı.ı" ııı.:dcııi1·k·

konuk lı c Yere 1 erilen n·ıııı.:k,
2<.J. TB ,\L\1 Dı) İli)kilı:r 1c l'rorokol
.\ llidurliıguııuıı , .\BD l'.ırl.ııııcıırol.ır.ır.ı 
'ı Dmıluk (.;ruhu B.ı)k.ıııı 1 L' tıi"Ciı:ri ilc
,\BD Bıınikc!..;i,j oııunııı.ı 1crdigi l"l'ıııd.",

30.

Dl·,ıck. llilllıı.:rlı:ri n.ıirı.: B.ı)k.ııılıgı 

ııııı

"Kalite Konseyi" ıopl.ııırıl.ırı.

!.

B,\ 1 K.ılkıııııı.ı l'rogr.ııııı Tur1 ı:
ıl toplum kurulu)U l'ç.ııı Supurgc (C' l-: D.\\\ ')'ıı iıı orr.ık
l.ı).l dıi;cıılı:digi, "Kadınlara Karşı Her
Ti.irli.i Ayrınıcılığııı Öıılcnnıcsi"ııc 1oki,·ı.: Tcııı,ikiligi

,j,

ııclik hilgılı:ııdirıııı.: ropl.ıııtl\ı,

2.

K.ılitı.: Yoııcriııı Oli,ıııiıı ,

· "Tc.:ıııc l l·.giriııı 1 ı: l'nı'c' Yoııc.:riıııi

J'ı:r,oııcl

Egitim 1·c

Yiiııı:tim .\llıdiir 

lııgiıııiiıı du;cıılcdigi ~

·

"~j,

il

.'ı.ınıııın.ı ı~gitimi"

konulu rop-

l.ııırı,

· Cem:! Sekreter

Y.ı,,ıııı.ı Y.ırdııııcılıgıııııı

u11ıı.ııı ,·,ırdııııcıl.ıı ı

ik

l".ıprıgı ropl.ııırı,

l';ııı.ııı Y.ırdııııcıl.ırıııııı

. " Yoııctiııı

Egitimi,

IL' c;o;dı.:ıı c;ı.:\·irıııc"

ropl.m-

:i. Kunıplı.ıııc, ])okuııı.ıııt.ıwoıı 1·c Tcrniıııı: ,\ludurlugıııııiıı "İSO" ropl.ııımı,
l'.ırl.ıııımrı:rkr Birligıııiıı du;ı.:ıı

lniigi~

· "Kıirc\cl Tenırk ,\ luc.ıdclı:dc ])ı:ıııok 
1c Hukukun Rolu" konulu 'cıııpo;-

r.ı"

1"!1111,

· "Turki1·c-. \B ,\lu;.ıkı:rc ~ıirccı 1c " !(ıp 
Dil .ı log" konulu 'ı:ıııpo;-

luıııl.ır.ır.ı"
1

u 111'

· " l-t . Ol.ıg.ııı Ccııcl Kurul" ropl.ııırı,ı,
Küçük Gnıp Salonunda

Egiriıııi ",
" Dokiı ııı.ııır.ı woıı ",

· " TS - ı -.:-..: ıso 900 ı :2ooo \-.ılı 1 m.ıl.ırı
iı.; i ıı Doku m.ıııt.ı woıı ",
·"TS-E\: 1~0 <.JOO 1:2000 \·.ı!ı)ııı.ıl.ırı
i..;iıı lı.uırlık",

· "TS- I·.:-..: ıso <.Joo ı :2ooo \-.ı!ı)ııı.ıl.ırı
iı.;iıı iH1 ınkik" konulu ropl.ııırıl.ırı,

+ ' •

-------

-t.

6. Turk

])e~lı:t B.ık.ııılıgı (~.ı1 ııı \:iım:t (,\ı

hukı.;uı ıle

3. !\T\Oııcl 1-.gitiııı 1-ı: Yoııı:tiııı ,\ludurlugumııı du;cıılı:dıgı "Halkla İli~kileı·
\ 'C İletişim Egitiıni" konulu fOJ)I.ııırı,

tl\ı,

Bi.iyi.ik Gnıp Saloııuııd.ı

-

stmıdnrt/anıım PC

sistc111iııiıı oluftıwu/11/ası" lı.ıkkıııd.ı

27. TB,\L\1
k.ııılıgıııııı,

·

tilll

!. Siirt ,\lillı:nrkili Öııcr 1-"rgı:ıı\·'iıı <Hl\mu! li İ;ıııı.:t
Kuruımı L'~l-.ll..'ııı du;cıılı:dıgı "100
Çocuk \ 'C göı-cl'!ilcre TBM/\1 gczisi \'C
tanıtımı" konulu ropl.ııırı,
culuguııdc, L'lml.ır.ır.ı\ı

2. K.ılitı.: Yoııı.:tiııı Oli,iııiıı "İç Tctkik"
konulu topl.ıntı\1,

4

Yasarııa Yılı

3. TB,\1.\1 )~J<,ıııı.ı Dcrııcgiııiıı "AB ve
Türkiye'de Mevzuatın İ~·ilcştirilmcsi
Süreci" koııulu -.umııııu,
Dı)

..J..

lli)kikr 1c l'rorokol ,\ltidurlug.u \: :\TC) l'.ırl.ııııcıırcr , \-..ııııbk-.iııiıı

ııuıı,

topl.uıtıl.ırı,

'ıi-.rcıııi

3.

ı..:.ı·ılnır, S.ııı.ıt

, .c

Y.ınıı

k.ııılıg.ıııııı dut.cıılnlig.ı,

Clml.ır.ır.ı-.ı Cıd.ı

:>.

2 . Cl ll' c;cııcl B.ı)k.ııılıg.ı , - .ı-.ır.ı-.1\-l.ı
!..:. KTC . c-. ki C'ıırıılııırh.ı)k.ıııı S.n · ııı R.ıur
Dcııkr.ı1'ııı 1 · crdig.ı "Kıbrıs'taki Son
Gelişmeler" konulu koııti:rcım,

Belge

CU\ cıılig.i

Yıiııctiııı

Tı ircııi ,

si"

..J. .

Kurulu B.ı) 
"Çocuk Mecli-

ı'rol · .ı-.ı ,
I(ulriır, S.ııı.ıı

1c

Y.\\'111 Kunılu B.ı'ık.ı 

6. Y.ı-..ıııı.ı Dcrııcg.iııiıı, "Türk Anayasa

ıııııııı, L'g.ıır Dcr-.lı.ıııclcri

ik koordineli

Yargı

Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları" koııulu -.u -

< ıl.ır.ık

iig.rcııci1 · i k.ı 

ııu ıııu ,

:>.

7.

K.ılirc Yoııcriııı Ofi-.iııiıı, "' I(: ıııcl

rirıı

\'C l'rmc-.

Eg.i -

Yoııcriıııi " koııulu ropl.ııı 

rı l.ırı'

K. I k-. re k H i;ıııcrkri

D.ıirc B.ı)k.ııı lıg.ı 

ııııı , " ,\!u-ırcri .\kıııııuııin·ri Lg.itiıııi"

ko-

mılu t<lj'l.ııımı ,

9. l'cr-.oııcl ı~ g.iriııı

IL'

Yoııcriııı ,\ludıır 

lııg.tıııı ·ııı ;

· " ;)() 1K '>.1\ · ılı
1·om:lik
·

K.ıııuııuıı ll\ ' g.tıl.ıııııı.ı-.ııı.ı

cg.irirıı " roı,J.uıtı-.ı ,

" '>rcııog.r.ıfi

Kur-. u ik l

' ;rıı.ııı \ · .ırdırııcı 

l.ırıııııı cg.iriııı prog.r.ırııl.ırı " topl.ııırl'>ı ,

1O.

K.ılirc Yiıııcrirıı O!i-.iııiıı dt!lcıılnlig.ı ,

Dı )

g.ckıı

1:>O

bulu,
ltı-ık.ııılıg.ıııı Di1 · .ırb.ıkır

,\ !illcl\ 'ck.ili
Tlirki1-c hr.ırı
Oııkrııc \'.ıkti ' ııc.ı dlitcıılcııcıı, "Yoksulluğun Azaltılmasında Mikro Kredinin
Rolü ve Gcı-ckli Hukuki İşlemler" ko nulu koııti:r.ııı-. ,

:\;i;

,\kg.ıil\ııı , ·,ıprıg.ı

6. Tiırk Cı ııi1-cr-.ircli K.ıdııı Dnııcg.iııiıı
Meclis

ı.Jı'ı;cııkdig.i "Tüı·k Kadııııııııı

Çatısı Altıııda Tınıtımı" koııulu roı' 
l.uıtı.

Şeı·cf

Salonunda

· .'-ı.ıg.lık, Aile, c, : .ılı)ııı.ı

\ 'C

Sow.ıl İ)l<:r

Koıııiwoııu B.ı)k.ııılıg.ıııııı duzcıılcdig.i

" l-t ,\ L1rr

Tıp B.ın.ırııı IT S.ıglıklı Y.ı 

'ı·uıı " koıııılu k.ııııp.ıııY.ı.

I li)kilcr 1 c l'rorokol,

l'l.ı)tırııı.ı
· ı iır.ııı.ık

.) u be,

SATINALMA KOMiSYONU
BAŞKANLIG I

, .c

'i .mıuıılık ıııııdurlııkkriııiıı

·

K1 ildcıı

" ISO" n·

" Yoııcriıııiıı c;ıizdcıı c;cçirııK" topl.ııı 

rı i.ı rı.

TB ,\1.\!'ııiıı ilıti1 ·.ıu ol.ııı ııı.ıl

n: lıi1ıııcr

.ılııııl.ırı \C 1.ıpıııı

-..mlı K.ı 

i) lcri 4-73-J.

ııııı Ilı .ılc K.ıııuııu \·cı-ç<.' \T'>iııdc koıııiwo 

Eski Senato Salonunda

ı ı u ıııut r.ı r .ı f·ı ııd.ı ı ı g.cıscklc)ti ri 1ıııckrcd ir.

I. ' Lırırıı 1c Koyi~bi B.ık.ııılıg.ı ik B,\1
(;ıd.ı 1·c · ı:ırıııı Org.lıtu ( 1- , \0 j' ııuıı ort.ıkl.ı-ı .ı d\1/Cilkdig.i " ])uın.ı (;ıd.ı (;uıııı

, \nıc .ı :;o 1K -..ml ı K.ııııu ,\!.ıli Yiiııcriıııi
1·c Kontrol K.ıııuııu ' ıııııı nıriırlugc gir·
ıııc-.il · lc ı.ırifi:n· b.ıg.lı odcıııclcr ik r.ılı.ık 
kuk ı ) kııılcri de biriıııiıııi; r.ır.ıfiııd.ııı
1 ı ı nin ı 1ll ll' krc d ir.

;-..:cdcııi\'lc ' Eırıııı IT Kultıirlcr.ır.ı-.ı Di\ · .ı 

log."

koııulu koı ı ti:r.ım,

l l.\\\\'\.111,

1\. \,ll'-1/

ı.., \Hl,l/

\\ t!llll'-lılH

Geneı

O1 1· kiııı 200;:; O:=i H.uir.ııı 200(ı r.ırılı
lcri .ır.ı,ıııd.ı koıııi,yoııtıııııu.ı iıırik.ıl
nk ı ı 1 c g.cn;d:.k)t i;·ıııc mullni, Jı.ın:.ıııı.ı
Yerkilileri r.ır.ıfıııd.ııı tc,pir cdikıı .ı lı ıııl.ır
.ı-ı.ıg.ıd.ıki g.ihidir:

Sekreterlik Faaliyetlerı

lı 1 Do gnıd.ııı Tcıııııı l'<ılul"i.ı;

;:;;:; -

.ı lııııl.ırııı nıt.ırı

hu
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d.ılıil
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so-ı- hiıı 376 rTı. 02 n .:r\lir. r25.8,~3. 
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.
'

gcııL·I ol.ır.ık hiriııı fi1·.ır h.11ıııd.ı gnçckk'ırırildigımkıı, 1ı-; ı:ırklı firııı.ı ık ,o;-

lc)llll' ııı11.ıl.ııııııı) olup; buııl.ırııı nır.ırı
KD\' d.ılııl 2 ıııilmıı ;:;;:;3 lıııı :=i-t<J Y'l ı
'dir.

O ı Ekim 2005-06 Haziran 2006 Ar.lSlnda Yapıbn İhalclcı·
1< ıpl.ıııı

ılı.ık ,,1\'l'ı

Iopl.ıııı li rı ıı.ı

X

,,ı\·ı,ı

13 113

1opl.ıııı ı ııı .ır

lııııl.ıııı ılı.ık

l.ııklı lirııı.ı ık '"'lc~ıııc ,·.ıpılıııı)lır ı

2 33-+ 1X'l.l X ı 11 ı K lA

O ı Ekim 2005-06
,,1\ ı'ı

H.ıziı·.m

::;

l ııpl.ıııı ıııt.ıı·

2 1<J

Doğnıd.m

.i<ıO. -tO

KD\'

D.ılııl ı

H.ızir.ın

2006

YTI

ı

Temin Yoluyla

Arasınd.ı

Yapılan Alıml.11·

1-l-31 ı 1!n .ılıııı ı\ııı cıı .ı; ıı, .ı1rı lirııı.ıd.ııı rcklı!'.ılııııııı)tır.ı

l ııpl.ıııı ılı.ık ,,ılı'ı

' i( ıpl.ıııı lirııı.ı ,,ıl ı'ı

;1;17

lııpl.ıııı ıııı.ıı·

-

Arasında YapıLm AlınıLır

ı::; l.ırklı liıııı.n .ı ılı.ık cdılıııı)tır 1

O I Ekim 2005-06

GENEL

2006

D .ılııli

-t

I oııl.ıııı lirııı.ı ,,1\ı"

TOPLAı\1

1 ::;::;-ı:ııkJı lirııı.ı ık '<llic)lllC \',lj'ıilllı)tıı

::;o-t 3 -(ı.o2
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ı

'.l . o::;- .n;;, oı
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k
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"ı\ H

... , 1

\1

ı ı r ı

ı ı'

) ı 1<

ı

4. Yasama

Yılı

Dı ş İLİ Ş Kİ LE R VE

,·eç De~·lcr B.11k.ıı1l.ırı 1·e Kr.ıll.ırı ilc gıi
rti 1nı tı)lcrd ir.
- TB.\1,\1 B.ı'ık.ı11ı Bülcııı Arı11ç, AB D
,\l.ı,l.ılı.ırgü;.ırı, Filipi11lcr, Unıııı.ııı, Yıı11.m j, t.ıl1, S ı rbi .. r.ıı ı- K.ı r.ıd.ıg;, ·I:ı ci ki \Lı n,
Holl.ı11d.ı, l'.ıki-,r.ııı, r\fg.ı11i,t.111, r\BD,
ll ıı·,·.ıri-,ı.ıl1, <.)11 1 !.ılk CuııılıurİITti, :\1ııı.ııll'.ı, Cl'/.ınr, İrl.ı11d.ı, Suudİ ;\ r.ıhi\
t.ıl1, .Fiııl.ıııdi;·.ı. :\nımın·.ı, İ wcç, Bulg;.ı
ri-,r.ııı 1·c D.ı11iııı.ırk.ı lhınikclçilcri11i k.ı
bul etıı1İ)tir.
- TB.\L\1 B.ı'ık.ı11ı Btılcııt :\ rı11ç, -+. Y.1-,.ı
nı.1 Yılı'11d.ı Roııı.ıl1\'.ı, \: i\1'nqı.ı-:\kdc-

PROT OKOL M Ü D Ü IU-ÜGÜ
- TB,\L\1 B.ı)k.mı Btilcıır Arı11ç'ı11 kol1ugu ol.ır.ık; ,\nı,turn, bıdol1c/\·.ı, :\zcrb.m.:.ıl1, l.eto11n, l.itY.ı\1\·.ı, Rm1·.ı Feder.ı~\.011U B.ı1kurdi,t.ı11 ();.erk Cu.nılıuri
\'eti. Ko11go ıı.ırl.ınıe11ro b.ı)k.ı11l.ırı 1·e
h.ı)k.ııı 1·.ırdııııcıl.ırı ülkcıııi;i ;j\·.ıret ctıııı-ılcrdir.

- TB,\L\1 B.ı)k.ıııı l hikııı :\rı11\·· tilkenıi;i
t.il·.ırcr eden (;ur..:i,t.ııı, .'nırİ\T, Bulg.ıri'
t.ıl1, 1\.oııı.ıııl'.ı, B.ılırem. h11l.ıııdi1·.ı 1·e
Kun·n B.ı)h.ık.ııı 1·c B.ı)h.ık.ııı Y.ırdııııcı

11İI. l'.ırl.ınıeııto B.ı'ık.ıııl.ırı Ko111Cr.ımı'ıı.ı

k.ırılnı.ık i<;i11 İ -,p.ııll'.ı, j ,ı.ıııı Ko111Cr.ıı1'>ı
C)rg;ııni 3. Zırn· ro[ıl.ııırı'ı içi11 Suudi
:\r.ıhi'>t.\11, !-l ın·.ıri.'>t.ıl1, Fi111.ıııdi1·.ı, j.,_
1·eç, B.ı\ırc\'11, :\rıı.ınıtluk n· Bulg.ıri'>
t.ııı'.ı rc'>ıııi zi1·.1rcrtc bu l ıı11ıııu'ırur.

l.ırıl1ı k.ıbul crıııi'ırir.

- TB,\L\1 B.ı1k.ı11ı I hilcıır r\rı11\·· İr.ıh'.ı,
H ııT.ıtİ\t.ıl1, :\fg.ıı1İ\t.ıı1, 'Lıcikİ\t.ıl1, <,:ek
Cuııılıııril'eti, hli,til1, :\nı,tr.ıh·.ı 1-c J,Ba ş kanı

TBMM

Dclicı h.1)k.1ıı\.1rı

ik

Bülent

Arın ç' ın G örü ş m e

Kabul ve R es mi Z iyaretleri

gorııııııckr

ro
I KOl':\ B .J..

Koı1li:r.1mı \'l'l\l''c'iııdc

B.1ık.1ııı Bulcııı :\rıı1~· r.ır.1fıııd.1ıı gcı\ck

Tl\,\l.\1

kııirikı1 gonı]ıııclcr
l'lkcıııi;i 1i1.1rcı

eden

ıı.1rl.1ıııc·ıııu h.ıık.1ııl.1rı \C h.1ık.ıı1 1.1rdııııcıl.ırı

B.1'ıh.1k.1ıı

1c

1\.ık.ııı

B.1k.1ıı Y.ırdııııu'ı k.ıhullni

1 c·

B.1ıh.ık.ıı1 \'.1rdııııcl\ı k.ıhulkrı

lO

llııl\.1' ı-.:oııııwoıııı B.ı)k.ıı1 \C H.ıık.ıı1 Y.ınlııııcıl.1rı
l'.1rl.1ıııcıııol.ır.1r.1\l Dmıluk Crııhu H.11k.1ııı ı

Dign

c

,

k.1hulkri

·'

lıcl'l'tlniııiıı k.ıhullni

2

k.ıhullcr

TH.\1.\1

H.1ik.1ııı Hukııı :\rııı(ı ıcımılcıı

TH.\1.\1

H.1)k.1mckıli

T lt\l.\1

H.1)k.1ııı Hukııı :\nııç'ı ıcııı,ikı1

TH.\1.\1

I\.1)K.111\Tkillcriııiıı nırıdıııı1.1

kıı ırdıgi 111 .ırnkr

~ı

1-(,J\11'\,;J[l\.

)<\.\)11'1/

'ı\RI,I/

,

k.1hulkri

.\\1111 1\'\ll!R

,ı

gcn;ck-

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

B.ı)k.ııı

-t. y,ı,.ıııı.ı , · ılınd.ı ,\lccli,iıııi;'c gelen

Kurulu

lı n

B.ı)k.ıııı'ııı. ,\l.ı".ıdıtı,ctr' L: ııill:r,irc 

n ,,ı, · ı,ı 102 'dir. ,\ lccli,inıi; \k n
, . u;Tdı)ıı.ı.ı giden lıc1·cr ,,ı,· ı,ı ı'c 1X3 ' nır.
- TB,\L\1

B.ı~k.ıııı Bıikıır , \rııı~· . hr.ııı 

hui\Lı ,· ,ıpıl.ııı ıKÜI', \B -t . Konkr.ımı

<."cn;clc,indc L'ıııııı.ııı ~ur.ı ,\lcclı'i ltı) 
k.ıııı, Ku1cn L' lm.ıl ,\lccli' B.ı)k.ıııı , lr.ııı
ı ,ı.ınıi D.ıı{ı)ııı.ı ,\!eel i' i B.ı)k.ıııı , "ıud .ın
l ' lm.ıl ,\ \ccli' B.ı)k.ıııı , !-.ı, Tcm,ıkılcr
,\ lccli'i B.ı1k.ını, Suud i .\r.ıhi,r.ın .)ur.ı
Komc1·i B.ı)k.ıııı , l( .ı;.ıki,t.ın ,\ lccli,j
.\lillctn:kili, Lih1 · .ı Ccncl H.ılk Koııı.;rni
B.ı)k.ıın ekili , Yc;ııcıı l'.ırl.ııııcntmu ltı) 
k.ııll'ckili, ,\ıı,ır H.ılk ,\lccli'i B.ı)k.ıııı.
K KTC Cuııılıuri1 ·cr ,\!edi' B.ı)k.ıııı , K.ı 
ı.ır L' lm.ıl ,\Ice! i,· B.ı)k.ıııı 1c ı KO (;enel
-;ckıncri ik ikili gonı)ıııcler , · ,ıpıııı)tır.
- TB.\1.\1 B.ı1k.ıııı Blılcıır . \rııı~· . Turki ,·c\ i ;İy.ırct eden İr.ııı , l'ıııııı.ııı , Kırı.;ı 
;i,r.ın. ( 'ek ( 'ıımlıuri1-cti. l ' kr.mı.ı, ı~ul 
g.ırı,r.ııı: !· 'tom·.ı , l'.ıki,t.ııı 1Dı) ı) Inı 1c
I~· ı)leri B.ık.ıııl.ırı ), H.uw.ı h·dcr.ı\\·oııtı
Dı)ı)lni B.ık.ıııı 1·c B.ık.ııı Y.ırdııııcıl.ırını
k.ıhul crıııİ)tİr.

- TB,\1.\1 B.ı)k.ıııı Buleıır Arıııç ' ı · ıl.·ııı,i 
lcıı B.ı)k.ııı, ·~killcri r.ır.ırıııd.ın K KT( ·
Bıır~· c Koıııiwoııu HCITtİ, ır.ııı ı,ı.ıııı

Cıımlıııril·cri · İ,I.ımi .);ır.ı Tcbri; ,\!ıller 
' ekı li 1L' l'oloı11 · .ı Dı)İ)Ieri B.ık.ıııı k.ıhııl
cdilıııİ)tİr.

ll' L\elcrini, :\KI'.\1

,j ' ııdcıı Sil · .ı,ct

Bilimi l'rot'l·,<iriı (;ucııtn
Lc11 1·\ ·i. Roııı.ım ·.ı ,\ !ti,llım.ıııl.ırı Cc nci
,\llıtriı-,ii ,\!ur.ır )·u,ur'ıı, Dı)İ)kri B.ı 
k.ııılıı..:ı ,\d.n· .\k, le k ,\ lcımırl.ırıııı,
T. \n"ı- Yerk;lilcriııi, B.ı1 r.ımp.ı).ı lklcdiYc
B.ı)k.ını 1 ıti\L' I ' İn Burgc 1c hcr.ıbcrindcki
lıc1 eri , L ' lml.ır .ır .\\ ı Kı11llı .ıç koıııirc'i
Tı;rki1·e [)clcg.ı\\ onu B.ı)k.ınını k.ıhul
crıııi)tir.

Di••cr

1 · .ınd.ın B.ı)k.ııı Bukıır ,\rııı~,-,

-, \mı

,ekilde ltı)k.ıll Buleıır . \rııı\··

Su (;rubu 1c Lin·.ııı ,..;:ı "ii rkin: !'.ı rl.ııııcıırı ıl.ı r.ı r.ı' ı 1)m rlu k
(;rubu ı~.ı)k.ın 1c ii1 elerini k.ıhul eni.

ril·~:rı;rkin· DıMluk

Kı(TC.,\In: li'i İd .ıri 1c SmY.ıl ı ) ler Ko-

ıııi\\onu B.ı)k.ıııı

1c u1·clerini ,

ır.ııı hl.mı

D.ıı;ı)m .ı ,\ lccli'i Dı) "ııY.l\ct, L'lm.ıl (;u -

\cnlik 1c S.ınıııııı.ı ı1k· rı Koıııi,1onu
B.ı)k.ını 1c uYclcrini, lklçık .ı Scıı.ırmu
Dı)ili)kiler Komi"·ııııu B.ı)k.ını 1c hcr.ı 
hcrindcki lıe1 ·cri k.ıhul eni.

A\Tupa-Akdcniz
lesi (AAPA)

P.ırbmcntcr

Asamb-

-t. Y.ı,.ım.ı Yılı'ııd.ı Orgiınııı Bnık,cl\k
B.ır,cloıı.ı , R .ıh.ıt 1c
Cclll:l Kurul ç .ılı)m.ı 
1c ropl.mtıl.ırııı.ı TB .\ 1.\Iul·clcri .ıkrir

don,

Rom.ı\Lı

iki ,

J . i;boıı\Lı y.ıpıl.ııı
l.ırı

ol.ır.ık ~· .ılı)m.ıl.ır.ı k.ıtılıııı)tır.

- TB ,\1.\1 B.ı1k.ını Bulcıır , \rın(ı t'cımi 
lcıı B.ı)k.ıııl ekilieri t.ır.ıtiııd.ııı 1 urtdı)ın .ı
he) 1İ1 .ırcr gcı\cklc-ıtirilmi)tır.
TB,\L\1 B.l\k.ıııı Buleııt .\rııı\·· Rc,nıi
;i1·.ırcr 1 c k.ılıulleriniıı dı)ıııd.ı, ıılıı,l.ır
.ır.ı'ı iıroııt h.ı)k.ııı 1c tcm,ikileriııi , Tiır 
ki,·c'ııiıı"'nırrdı)ı tcııı,ikileriııi L!l' k.ıhııl
ct;ııi)tir. B.ı)k.ııı ,\rınç. -t. Y.l\.ım.ı Yı 
lı ' nd.ı. Tıirk -. \nıcrik.ııı Koıı'c' i Yı ı ııcriııı

AGİTPA F.uliyctlcri

-t. Y.ı,.ıııı.ı Yılı ' ııd.ı, ~ırhi,r.ııı - K.ır.ıd.ıg ' d.ı
! ·. kiııı

2005 're 1 .ıpıl.ııı ."ıoııh.ılı.ır topl.ııı 
200::i 'tc 1 · .ıpıl.ııı . \;crh.n·c.m
'L\İmlcri , , \r .ılık 200::i\k 1 .ııııl.ııı K.u.ı 
ki,t.ııı B.ı)k.ııılık Seçimleri, . \r.ılık
200::i\le Sim cı11 · .ı \Lı 1 .ıpıl.ııı B.ı)k.ııılık
Di1 ·.ıııı \'c B.ık.ıııl.ır Komc1·i topl.ııırı,ı,
.)ub.ır 2006 ' d.ı \ ' i1.ııı.ı\l.ı 1.ıpıl.ııı Cclll:l
tıl.ırı, K.ı,ım

~ı
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Kurul
ik1·.11.

Tir.ııı\Lı, ,\Lırr

\i, ' rc,

Ruw.ı l'.ırl.ııııcııro -,c~· iııılcri, ,\Lırr

2006\Lı Biıkrc~ ' tc, :-.:i-,,ııı 2006\l.ı

\cçiıııkri,

,\!.m-,

200:i'rc

Bcl gr.ıd\Lı, ;\iı-,.ııı 2006\\.ı i,r.ıııhul'd.ı , ,\l.ı 
\'1'> 200(ı\Lı 1\tiıı.ı\l.ı. H.ı;. ir.ııı 2006\Lı

2006\Lı 1 · .ıpıl.ııı Ukr.wıı.ı l'.ırl.ııııcııro
2006\Lı 1 · .ıpıl.ııı K.ır.ı 

d.ıg B.ıgıııı-,ı7 Rctl:r.ıııdunıu'ııLLı i \c;ıT -

Eri1 · .ııı\l.ı topl.ıııtıl.ırı 1 · .ıpılnıı~rır.

ü\·c!t:ri erkin ~ckiklc gim:1·
.ılıııı~tır. C)rc 1·.ıııd.ııı :-.:i-,.ııı 2006\Lı i\h\ı.ı;\ · .ı Konıirc-,i L\·c.,i l'rof. Dr. Y.ıkup
Kcpcııck r.ır,ıliııd.ııı c;urci'>Llll liY.ırcr

1'!\

K.ı-,ıııı

ropl.ııımı, ,\l.ırr 2006\Lı Y.ıpıl.ııı

TB ,\Iı\1

iı\ ·c\cri, ropl.ııırıl.ır.ı .ıktit' ol.ır.ık

TB,\L\1

k.ırılnıı~rır.

cdilnıi~tir.

NATO Parlamenter Asamblcsi
(NATO PA)

Avrupa Konseyi Parlanıenter Meclisi
Türk Dclegasyonu

\\'.ı-,Jıiııgroıı, S.ııı

Konıiwoıı ' l(ıııl.ıııtı'>ı

Fr.ııı-,i-,co,

Bclgr.ıd,

,\ 1ıiııih,
Brük-,cl,

Kopcııh.ıg , S.ır.wbmıı.ı,

K.ırıl.ııı
Ccııcl

K.ıtıl.ııı

BAB

6;\
ı

.\lillcn'Ck.ili

Kurul

;--..; ,\TO

· ı<ıpl.ııırı'ı

;;o

+

Asaınblesi Toplantılarına

Katılını

200.::;

Yıl!

FJ.-i111 -Amld·

· ı<ıpl.ııırı S.ı1 · ı-,ı

(;cııcl

,\\Tıc.ı

12
i X ,\1illcm:kili

K.ırılını

:-.: r\TO 1'1\ Türk (;ruhu , Fi\i-,riıı
Sc çi nı leri ııc

Akdeniz Ö,.;cl Grubu '!oplantısı

i l ,\1 i \km: ki 1i
Oml.· - firı:::.imn

K.ı-,ını

· ı<ıpl.ıntı S.ı\ · ı-,ı

2:;

K.ırılıııı

24
i

(;enel Kurul
K.ırılıııı
S.ımı

K.ırılıııı

<_;_ Kurul

l'.ıri'>, <_;d.ımk, Uıııııı.ııı, \'i\ · .ı 

gii;\cınci ol.ır.ık k.ırılnıı~tır.

K.ırılını

200:i -2006 'li ıp\.

Diego, i'\n1 York, S.ııı
i Lınıhurg,

\ 'C :\;crh.ın: .ııı \'.ı rl.ınıcııro

Kurul

](}{)(ı Yılı

Kin,
1.il.h< ııı,

ıı.ı, Ccııc\Tc, Tir.ın, l'>t.ıııhul, Tif]i-,, İ'.ı 
ri'>, EriY.ııı\Lı 1 · .ıpıl.ııı ropl.ıııtıl.ırın.ı
TB ,\ L\1 u1·clcri 1-c ;o-.; ;\TO I'A Türk Gnı
hu B.ı)k.ıııı \ '.ıhir J-:ı·dcııı 'c c;nıp ı in·, i
ın i1\cn·cki Ileri k.ırı lııı I) Lı rd ır.

+X

,\lil\cn·ck.ili

l'.ırl.ııııcıırcr ;\-,.ıınh\c-,i'niıı Rig.ı,

Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birli-

i 2 ,\ \illctYckili
;;:;

ği

Türk Grubu (BAPB)

6. C enel Kurul t< ıpl.ııımı 19 -2-l- K.ı,ıın
200S r.ırilılcri .ır.ı'>llld.ı ·ı:ıl'i.ıııd'lll l'.ırr.ı 
\ · .ı ~chriııdc ropl.ıııdı. · ı<ıpl.ııım · .ı

2;;

K.ırılını

K.ır.ır 'ııı B.ı)kcııri

Do,\lil lcn·ck.ili \'.ıhit ErLicııı 1·c Di1 · .ırb.ıkır ,\\ii len ekili ;\;.İ; :\kgiil k.ırılıııı~rır.

42
2

· ı<ıpl. S.ıl'l'>l

200S \k

lı.ı\Lı \ · .ıpıl.ııı ropl.ııım · .ı Kırıkk.ı\c

TB,\1.\1\·i tcımikıı El.wg ,\ lillcn·ck.ili
BAI'B Türk <_;ruhu B.ı~k.ıııı S .mıı Ahlh .ılh.ıki Türkoglu, Kocaeli ,\lillcn-ckili
BAI'B Tiırk Cnıhu ii1·c-,i S.ınıı i'\n · ;.ır
Dog.ııı, TB .\ L\1 Dı~ fli)kilcr. 1·c Protokol
.\lı'ıdıirlugiı giirnli-,i ,\\ur.ır H.ı'>ttirk \'l'

Karadeniz Ekonomik İ§birliği Parla(KEIPA)

ınenteı· Asaınblesi
Orgiinııı

El'iül 200S 'rc Ki~iııCI · 'dc, Ekım
200S\Ic \cl.ıııik ' rc, F.kinı 200S ' rc Til'-

... . LL,. •

-1'.

!ı.,l

\11·'.1 11~

1\.\\

J
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\tı

1
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Dı)i~lcri B.ık.ııılıgı

P.1rl.1ıncıırol.ırı Dı ) İ ) Icri Konıiwoıı 

kclcr

SP<._;y D.ıin:-,ıııdcıı

l.ırı B.1 ) k.1ııl.1rı ro pl.ııımııı .1 ,

30 El'iül - 1
200S 'tc Roına\Lı gcrçcklc ) tİrilcl1
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Bii1·iikcl.; i,i , Rm\' .ı Fnlcr.ıwoııu B.ı ) kur 
di;t.ııı Dcl'ict ,\kcJi,i B.1 ) k .ıııı, Kiib.ı Dı 
)i)lcri B.1k.ııı Y.1rdııııcı" Tiirki1-e\·i ;İn 
ret etti.

, ..1tİ'>t.ııı P.1rl.1nıcıırmu :\B Dckg.1'>\'0I1U
TH,\L\1\·i z i1 · .1ıTt ctıııİ)tİr. J\\'llı )ekilde
TH,\1.\1 ,\B Lil'lını Koıııiwoııu , Roııı.1ıı 
,· .ı , Slm·.ık\'a, f,p.ııın, Por.tcki z, hnl.1ıı 
dil'.1 , \'ııı1.ıııi'>t.ın n · :\\'l!'>tur\'.1 \ · ı zİ\'.lrct
ctıııi ) tir.

Dışişleri

t\nl'>tUr\'.1

Komisyonu

Avustralya P.1rl.1ıııcııro'ıı Dı)İ .)Icri S .ı ' uııııı.ı ,.~ Tic.ırcr Orr.1k D.ıiı;ıi Koıııitt:'>İ
lıcn: ti, Kazakistan ,\ 1n:li" Dı ı Ili ~ kilcr
S.ınıııııı.ı IT c;ii, ·cıılik Koıııitc'>i lıe~ni ,

Diğer ihtisas Komisyonları
Ziyaretleri

Belçika Scn.ıtmıı Dı) İ li)kilcr \ 'C S.11'lii1 ııı.1 Koıııiwoııu lıcn: ti Türki n : \ ·i ;İn ret

<,:c\Tc

Koıııi,1 ·oııu B.1 ) k .ı11ı .\li .ıııir Erk.ıl ,

Holl.1ııd.ı

Ctlllİ ) tİr.

T<irc

()tc 1 · :ıııd.1ıı TB,\L\1 Dı)ı ) lcri Koıııiwo 
ıııı l~.ı~ k.ııı 1·c in·clcri Çin 'c bir i'İ1·.1rct

I'C lkl~· ik .ı\ · ı

z ı\' .ın:t

etti .

C:iıı.ıl-ctlcri :\r.ı ) tırın.1 Koıııiwoııu ,

r\lın.ım ·.ı 'n 1i1 ·.ırct

etti .

gcrçcklc)tİrıııİ)tİr. Dı ) ı ) lcri Koıııi~1 -o11u

Kmm ·.ı ' [ırııııcılı k, Orııı .ıııcılık ,

B.1)k.ıııı ı\klııııct

Topr.ık l'l.ıııl.ıııı .ı Koıııi" · oııu , Tırını

Dül ger, Ekiııı - K.1'>1ııı
200S 'tc Viyana\!.1 , ..11"1.1ıı AB L' vc l ' lkclcri , ,\1Tup.1 P.1rl.1ıııcıırmu \ 'C .1d.ı1· iıl -

Orııı .ııı IT
1·.1n:t etti .

.r"-- "'~-<_ [1 ... -.;
}

ı· <

ı \ı

'ı ı k

h \'

ı

r ..!

...

ı,

_! .

ı

\ \ ıt

_L

Kıi1· i ) lcri

-+· ....

1.

r ...,,,

.\1

ı ı ı ı

ı ı' IliR

<,:cnc 1c

Koıııiwo11u ' mı 1İ

,.....
11 1

·~

ı,\

~

ı

ıııx

ııp.11':1-'lllfl!'·' lll\''·'!'
r ll'lllpdr 1 .ı ., , .ılll.1fll.11111' ııı.ı . 1 q.11 't'llll'
l\.1lllfUIJ,1';1 .1fl'l! lflliU .1 \ .1\ lii':>!P l'l!l'l' lllll
-!J·'fPllllll! <uııq 'rpumıııpı.ı'<iı '1' uqnu
\ qr\ ıııt.1hl<, llll l.1ll<>.~ -'ll!l':"-1 ()()()(: 1()()(,

o<,ı .-...:-ı <,.ı uqıdn ı·p1ıı1uıııuıı.ııı;-ı -oı
·.ı ı ı

-~lllllll'f\l'lj 11.1111!11111~ l'llt'<iq.ıl/l'l! IILL1f,1lll
-.1fll.1/lll' 11.1':1.1.1,1'<1 l'i'lllpdı· \ ·'l'llllll.1ll( '1'
l'llll''>l' 1 ııı.ı.1 l'f'llurp.ıt''j \uı'<i .1.111ı'<1.1.ı.1'<1
ı'<iq.1llll.1ll<>.~ ':>!l!ll·1\11~) 1\'1\'H ı 111 .1.~ -6

. .ı ıp.11':1 ,)
U.1f!l'f.1i, \ıp.1.1.\ ,1\ .ll'jllll1.111l' fl''l \l''> qı'<i
p l'f.ll'f 1.1\';-ıl 'JII~Illlpp.1 llll' \.11' l'l' l'f'lll!l \
l'llll''>l' \ ııq ,1ll1'>.1lllll.1111-11111' lllliUl'fl.lq
ı·ıııııurı .ı 1 ~u ı '<i '>ı· .ı ı· .1.1'<1ıp ·i,ılllll.1p11.1.\ u
-rp.ıq ~uı'<i 'ıı·.ıı· u.1fU.1\ .111U.1f!l'l·''l·'l!ll\'
111.1110(1 1':1' :1 ,1.\ ,.)li()\J,)d ',1.1111'<1.1.1.1'<1 u
-H
ı·.ıı·;-ı

·'l'!'<iliUl'f'jlf'fl''':il' 11.1puo'<1rp11t'i'llllll'fll'<1
.1 ıı llıllı'<iq.,ıllı ., ll<> . ~ ':11!11.1111') 1\'1\'H.ı -:
.ıqwıyııqıllt'llll':>! y.ı

ı·ıo od.'l' .nı.ıııuı.ııq 1/l'lj .1.1.1111 ':il'lll!llfl'\
"'i ·'l'lll'<ill':>!-'·1.1'<1ll,tı lll'l'fl'llt'<iı, ()( .ııp
l'l':i\'lllj ıd ı· 1 y.ll'fO ':>lll'<> \U.1d llf< Ulll<>'f .1\
ıuuı·uo llltyq ''!il'ıııı.'ı llul'fyllı'<iı<, -t
·.ııı\ıııqu.1\ ııııııı'<i.ı t'tlllllllt'<,
ı ı ll<, ':ill'·l·'l' ()( ·'l'liU.1fl!Ul'l <)()()( lll'' i:\
:-ız t( rplluı·pıııo':i 11ı'<iııı·_~ .11 llll!'·ıı· 1111
·u.ıııı".1 nll.ıı· ı.ııı;-ı .1\ tllıp.ır~ ll'\ ' ' u·'l
-\.)JOI) .1\ ljl':ii,,)ı lllliU.1f'll.l.1', l'lllllll\l'',
ı ı 11<, 'rtllllıı.ıo;-ı .11 .ı.'ll-'1\' ır'<iou ·ıni
·'l'l'l'l\' \nı·ı., )\1:\ ·.ı·'ILI1.1fll() I1Ul'J.ııı;-ı
1\111 IIUO:"-f '1111.111() ,) 1 llll'fll\ ' ll ll ll' lll
ll ll lt'<, ı ı lt<, ~ı·ııı\9':: ı ıırpıq .1.L1fllltJı'<1.,

11-'l'l·'ll<>,.ı.,d ftf ı ı 1.ı.ıo'<1 ·'1'.1·'1" u."> '\ ııll

\1.111 ·'·'1111'<1 U.1,,1 \.1.1', \'lll ll ll ll'', ıı \1', -ı;

ııııuıı;-ı ll<>\\t'tııp.ıoo;-ı ':>!lfll.1\ll~)

·.ıq1.1l':>!·'llll.1 llll' 1.1p /Illi
ıırqıı.ıı .ıp ıı'<iııı.ıııpıı ı\' l·'ll·'~) t'lllllll lt'<,
ıı ll<, 'ı'<iıpır\ ı·.ıqll\' ·ı'<iquqr\( u.ııi,ı'>ı
~·'l'.l·'lll'l! lf':>!·'.ı·'~) ·.ııp.,rpıııpıııuııi ·'1'
!i ':i·'" .lllj lf.1lii!'.IOO'j ,1\ t'<ilj.iilj\i ,1f \IL1fll1U

ıq ııı'<iıı uıll.l\'1\'H ı ·'l'uı'<iııv.ı.,..ı .ıı·p·1u
~qr\ ıp'<ip ·'1 \U.1fliL'f~l ·'·'\ı t'lllllll.\l''> ıı 1
1\ ·'ll l'i'llll'flll'fd ,) \ 1.1.1fl.1lll/ll! l' \.l,)j,)J'f·"
llllll/.1'f.l.1!\' 1IU:"-ıl lli1J.1ll<> ~ J,11\' 'i'>l'lll
llljl' lllliU.1flll.1fliO ':iljll.1 111'<1 11.111 \ll.IO'f .1.1
-o'<1.ıuı'<1q.1llll.1ll<>.~ 'jljll.1\11~) 1\'1\'\lı \1J
·':>!if.lllj ·'ll .1.1, \.1.10'<1 ,)\ l'llll'jlll'jd qı'<ip ·'1'111
-.I.XI.I·'I·" Illilll .1\ l'lllllll \l'' llll':i.11dııı -<)
·.ıı 1'
-,1J':1,1lllf1111Uil 1 ıqı'<iı'<ill':>!-'.1.1'<1 U.11Plll/ll!
l'\J,)),1J'j.1<, llllllllfll.lll':'ı ll<l\\l'llll'.l<)();-ı .11

l'lll\qı·.'ı

.ııı'-'I'J-'llll.1 lll\' 1-'1' u ı· ı
''·'lllll.1fll.11111' ll.1plll.1 1 ':>!l'.ll'fldl' 1

a

.ı.ıı.1ıll.ıll·'-'llll'<iif':i·'.l.1'<1 .1.ıo'<1l'IIUrp.ıl·\ lltıtı

- ııi · uıllıııı·ıd rıllllll\l'" ıı'ı" 1\'1\'H 1

-z

·.ııı\tlll.lt'<i .1'<111f.IIUI1\ ,1fl Lll'Jl':f
ıp ll'' oıı .1.1 lfl ll'J <)()()( 111''1:\ t( lllll,lll
l' \1( ı ':>!iflll'':>!~l'\1 ,1.\ \illllll'f.ll/l'lf ll.1plll.1 1
':>!l'.il'pdn .ı.'l·'lli.'II·DIIıı'<i ·ı'<iq.,llll.'ll".~ 'lll
11.1\11~) 1\'1\'H ı ııı,ı·, qı.ıq _ı :-\W, ı -ı
·.ııı\tllllll'f'<1l''

i'·'fl' ll' ll .1.1,1/11 'fl'lllpdn 1'<1.1.1.1'<1 .1.1.1fll1Uilj
qı'<ip y.ırpdr 1 !'·'lllfUtpll.1fJ.1'<1.11' urpuqı·.ı
ı· ı lllqt'lll .11 ~tlllfl!'·'l' ll'':>! ·'·'':1·'111' ':>!l'J 1.1
ı.ı1ır ()()(( ıııqd<>ı u.ıı.ı'<i .vıııuıı'<iııı.ıııp
lll\' .1\ ':il!.ı.ıı.ı.ı':i ·' '-, l·'ll·'~) qıuı,r.ıı· u .ı ı
t)()()( lll'JI/l'\ ı_() '::()()( llll':>! ' ı ı()
lıUl'l

I QI'INVlNZO
VWNOAVS 'I!A IS

'ııııı.1 111~) ı'<iıpuq'<irq r.ıt·.ıq VDııı'-ıu<>'<i

uı.1.1ı.ıılll'·'ı ·'' ıll.'fll" ııv.ı.1'<111ı'>ı ''·'lllıu

ı ı.ı. ewe<>e.ı.

tı

Faaliyetlerı

Genel Sekreterlik

.ı. Y.ıs.ıııı.ı Yılıııd.ı

Verilen

ıııı1rır.

Giri~ K.ırtl.ırı

Ar.ıç K.ırt l.ırı
,\ lıllci lckılı .\ıA f.:.ırıı

2-1-(>

.ıckı

Doııcııı L'1c'ı ,\ı.ı~- f.:.ırıı

:il2

.ıckı

1'!112
-1--1--1-

.ıdcı

l'n" ıııd

\r.ı,· J(.ırıı

(;c~·ıcı Coınlı .\ı.ı,- r.:.ını
RL'\111

ı

'\ r.ı,

pnııc ıle

g_lll·cnli hir

.\kllis\: gckn

tl\·.ı

1e

ort.ıllld.ı 1·.ıp.ıhilıııclcri '>.ıg

l.uııııı'ırır.

- <_;iri) k.ıpıl.ırınd.ıkı g_lll cııligııı .ırtırıl
lll.\\1 n· giri) ~-ıkı)l.ırd.ı koııtroluıı '>.ıgl.ııı
lll.hı .ılll.ıcı\ !.ı, "Personel vc ı\lilletvc
killcri Yak.ı Kartı \'e Plaka Sorgula-

.ıdcı

-!-(ı .ıdcı

k.ı rı ı

Y.ık.ı K.ırt l.ırı

ma" ul·gul.ılll.\'>ı h.11ırl.ııı.ır.ık kull.ıııılll.ı
.ı~ ı!lllı)rır.

h-1-(ı .ıdcı

l;c~ll.ı l;oınlı \.ık.ı f.:.ırıı
O;cll;ın) r.:.ırıı

lkkd11c 1\.ı)k.ıııı
ll ll.ı)k.ıııı K.ıııı

Bu

rer~·ilcrin gıri'ı hkıııkrini d.ıh.ı ~-.ıhuk

-~-t .ıdct

k.ırıı

:;3-

.ıdct

-1--1-

.ıdcı

- ( ;l\lllı)r,·ıı gumııını;c TB.\ 1.\! B.ı'ık.ııı
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günlük ort.1l.ıııı.ı 70 bin ı 00 c-pmt.1 gcl-

c - ı)mt.1 lıi1ıııeti \nilıııi)tir.

- Sio,tcııı od.ıo,ıml.ı bulun.1ıı .ııı.ı ,i,rcııılc
rc ,.c ,·eri t.1h.ının.1, d.ılı.ı iinccdcn \'.1pı 
l.ııı Ye lı.1kıı de\ · ,ıııı etmekte ol.ııı proje Inin '>.1glıklı, gün:nli \'C '>Lirekli .,- .11ı)ııı.ı
'>ıııı ,,1gl.ıııı.1k için gereken b.1kıııı, gün -

ıııekrcdir.

ccllcıııc

- TH,\L\1 ilcti)iııı .1gın.1 h.1glı ki)i.,cl bilgi,.1, .ırl.ır \ 'C diger cilı.vl.1r.1 teknik dco,rck \Trilıııi)tir. -t. \ ' ,1'>.ıııı.ı \' ılı o,i'Jreo,incc 2
bin 630\ı li\T hilgi\,1\ ' cHI.ırı oiııı.1k U/lTC
7 bin 930 .ırız.ı gidcrilıııi)tir

- Bilgi İ1!cııı Hiriııı Aıııirligi. TB.\L\.1
K.ılitc \'iinctiııı .,· .ılı)ııı.ıl.m k.1po,.ııııınd.1

liferine dti)cn

'\

ı

,, }\. \ ~

o,onıııılulukl.1rı eko,ik'>İI

ol.ır.1k r.ıııı.1ıııl.ııııı)tır.

- 1\.unııııun l !ukuk ,\1iı).1\ ' irligi. K.1mın 
l.1r \ 'C K.1r.1rl.1r ,\.lüdLirltigu, lhit~T ,\hı -

\1

\ 'CLkklcıııc ı)lcııılcri , · ,1pılıııı)

- Ccncl E\T.1k \T r\r)İ\ ' ,\ \udtirlugti,
"TBMM Arş ivi Otomasyon Sistemi"
ilı.ılc lı.11ırlıkl.1rın.ı deo,tek \crilıııi) \T
teknik ).ırrıı.1ıııc lı.111rl.1nıııı)tır.

- TB,\L\1 bilgio,.1\·.1r .1gının o,lin:kli ç.11ı)
nı.1'>ı için gnckli b.1kııııl.ır, gunccllcıııL·
Icr, ii.H'elcr ,.c .1g \ iıııctiııı i)lcııılcri \ · .1pıl 
ııı ı )tl r.

1. (

\ 'C

rır.
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"ı.\ {ı

ı

\lı ı

ı

'ıl
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

lUNUNLAR VE !(ARARLAR DAİRESi BAŞKANLIGI
Dı ger \·.ıııcl.ııı

dorr \ .1\,11ll.1 donemi ho\ crıkn
topl.ıııı k.1nun rd.lıli X30\lur. Bu rcklıf
lerdcn bııgunc k ıd.ır ropl.1ııı 2 ı 3\ı k.ı

KANUN LAR VE
KARARLAR M Ü D Ü RLÜGÜ

nınc.1 nıilkrn·kılkrı r.ır.1fınd.1n

Y:ı s ama F:ıali yetl e ri

nuııl.1)1lll)tır.

TB,\ L\1 (;enel Kurulu 22. Dcıııcııı ..J.. Y.ı
,,ını.ı Y ılı ~-.ılı)ııı.ıl.ırııı.1 1 Fkını 200:1 r.ı
rılıindc b.ı)l.ınıı) \c hugum· k.ıd.ır 12.:;
hirk)iııı \ .ıpıııı)tır. Bu hırk)ııııkrdc :139
onırııııı \ .ıpılıııı)rır. TB.\1.\1 <_;enel Kurulu, 123 hirk)ııııdc ropl.ıııı -1 1 ,,ı.ır ı 2

Kanun Hükmünde
1

Y.ı,.1ııı.1 Yılınd.1

K:ırarn;ımclcr;

TB.\ 1.\1 \·e

ııırik.ıl

d.ıkik.l \·.ılı)llll)tlL

eden 262 K.1nun f lukıııundc K.1r.1rn.ı
ıııe\kn 23-\ı :1. Y.1,.ıııı.ı Yılı'n.1 ınrık.1l
erıııı)rır. Bu k.ır.1rn.1nıclcr lı.ıkn konm\"on !.1rd.1 go n l) ul ıııckrcdi r.

K.ıııuıı T.ıs.ırı l.ı rı;

Ya sa m :ı Dokunulnı azlığ ı

..J.. Y.ı,.ıııı.ı Yılı 'nd.ı. 121 K.ııwn J:1,.ırı'ı
geldi. J:ı,.ırıl.ırd.ın ..J. -\ı k.ınunl.ı)tl. 2 K.ı
nun ·ı:ı,.ırı'ı lıukuıııcr r.ır.1fınd.ııı geri \·ckildi. 3X K.ınun ·ı:ı,.1mı (;enel Kurul
gundcıııindcdir. 3-J. K.ıııun ·ı:ı,.ırı'ı i'c il-

Y.ı\.1111.1 Dokunulııı.ulıkl.ırı kcıııtı,und.1

..J..
29 B.ı)b.1k.ınlık rukcrc'ı
gelıııi)rir. Bu tl'/ kerelerden 13\ı K.ırm.1
Komi\\·oı1LI.ı hekkıııekrcdır. ı ..J. TL'! kere
i'e <_;cııcl Kurul gundemindnliı·. Tc/kerekrdcn 2\ı llukunıcr r.ır.1find.ın ocrı
.11ınıııı)tır. 22. Doncmde gcıııdcrık~ı
rukcrc ,,ı\·ı,ı 2-l-2\lır.
Y.ı,.1ııı.1 Yılınd.1.

gıli koıııı\\onl.ırd.ı bulunııı.ıkr.1dır. K.ı
ııunl.ı).ın
r.ıfınd.ın

22.

..J. ·ı.ı,.ırı
,\ !eLi ı' 'c

d.ı

( 'tıııılıurh.ı)k.ını

Bu

r.ı

ı.1de cdılıııı1rır.

Doııcıııın h.ı)l.1ngıcıı1d.ııı hugııııc

k.1d.ır gonderıkn r.ı,.ırı

,,\\"1'1

I'L'

21 .ıdcr .\kcl i' K.1r.1rı
1)c ın \ .1,.1nı.ı dcıneıııındc .1lı
n.ııı ropl.ım .\ Ice lı' K.1r.ırı 1\L' 132\lır.
..J.. Y.ı,.1nı.1 Yılı'nd.1 ı 39 K.1nun .;ık.ırıl
nıı)rır. Bu k.1mınl.1rd.ııı 6::i'ı 1. 2 \c
3\ıııcu \",1\.11ll.l \ ıll.ırıııLL1 t;clcn t.\\.Hl \T
reklılkrden olup Yınc ..J.. \~.1,.1111.1 Yılı'nd.ı
K.1nunl.t)l111)tır. K.1hul edilen X k.1nun
( unılıurb.1)k.ıııı r.1r.1fınd.ın .\ lcclı,·c ı.1dc
..J..

Bu \",1\.1111.1 \ ılınd.ı

,\lıllcnckıllcrı r.ır.ıfın

rcklılkrdm

,,1\

ı\ı 2-J.X'dır.

:; rcklıf
geri .ılınıııı)tlr. ı 2
k.ınun reklıli ı'e <_;enel Kurul gundenıin
dnlir. ,\l ılknckıllcri r.1r.ıfınd.1n hu \ıl
\eri k n 196 k.1nun re k! ıli ı'e ılgılı Koıııi,Yonl.1rd.ı gonı)ulıııck ıuerc gelecek
\".ı,.ını.1 donmıınc dL·\rcdılını)rir. Bu .1r.ı
d.1 K.1nuııl.1).1n ..J. li:klı( ( uııılııırh.1)k.ıııı
Bu

3::i'i

Y.ı,,ını.ı Yılıııd.ı

.1iınıııı)rır.

Teklifleri ;

d.ın. \ crılcn k.ıııuıı tckiili

K:ırarl:ırı ;

TBMM

960\lır.

ı.ı,.ırıl.1rd.ın -06\ı k.ııııınl.1)llll)tır.

K:ınun

k.ıııııııl.1)1lll).

,,1lıipkrı r.ır.1lıııd.1n

cdılmı)rır. l.ıde edılen hıı k.1nunl.1rd.ın
3\ı rckr.1r .1\ ııcn k.ıbul cdılmı)tır. l.1dc
edilen 3 k.ıııuıı d.1 degi)ikıık \ · .ıpıl.ır.1k
\eniden ( \ıııılıurb.ı)k.1nlıgın.1 gondcrı 1ııı ı) rı r.

r.1r.1lind.ın ı.ıdc cdılnıı)rır.
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22.

Yılı

D iiııcııı hon ıı ıc.ı

TB ,\ L\1

769\lm. Bu

İ.1dc edilen k.1ııu ıı l.ırd.ııı 7\i i.ıdc l',l'rck-

t.ır.ıfı ııd .ııı

çık.ır rı l.ııı topl.ıııı k.ıııuıı '>.l\ '1'>1
k.ıııuııl.ınl.ııı ..J- 9\ı

~·c l cri dikk.1tc .ılııı ı p dcgi) t irilcrck ~ckr.ır

i-,c
( ·uııılıur

( 'uııılıurh.1)k.ıııııı.ı g<iııdcrilıııi)tir. Bu
.ır.1d.ı ~·ık.1rtıl.1ıı k.1ııu ıı l.ırd.1ıı 17\iııiıı dcgi)ik lııikt'ııııkri . \ıı ,l\·.ı-,.1 ,\l.ılıkcım·-,j t.ı 

h.ı~k.ıııı r.ıı·.ıfıııd.ııı p.ırl.ııııcıırm·.ı ı.ıdc
cd il ıııi)t ir.

dc

( 'u ıı ılıurh.ı)k.ıııı

r.ır.ıfı ıı d.ııı i.ı

cdikıı k.ıııuııl.ırd.ı ıı .12\ ı ıı.ırl.ııııcııto

r.ır.ıtiııd.1ıı

tckr.1r

r.ıfıııd.ııı ıpt.1l cdilıııi)tir.

.1\'ııcıı k.ıbul cdilıııi)tir.

TASARILAR
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Kı ı ını\\ oııl.ırd.ı Buluıı.ııı
K.ıııuııl.ı~.ııı
C uıllkındc Buluıı.ııı
ı ı ukuııı<'l ·ı:ır.ıtiııd.ııı (;nı< , ckıkıı

2

Ccııcl Kunıld.ı Rnıdcdikıı
Tl ıpl.ım
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24X

Cckıı
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1')(>
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k.ııııııı

(;LTI Alııı.ııı

(;,·ııcl Kunıld.ı Rcddcdılcıı

TopLım

24R

KANUN HÜKMÜNDE KARAIU-..rAMELER
Cc le ı ı

23'J

Koıll\\\oııl.ırd.ı Bıılıııı.ııı

2r

ll ı

Y.ı,.ıııı.ı Yılıııd.ııı D nırı

2

K.ıııııııl.ı~.ııı

Cıılllkındc Bıılıııı.ııı
ı ~lcıııdcıı K.ıldırıl.ııı

Top1 .ım

2:19
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B.1'illlC\ i
k.ılcıııdc

,\1lidiirllı giıııcc,

X.J.I

Y.h.1ııı.1 Yılı'ııd.1 ,.,1,.1ııı.1 f.ı.ılın:tkri k.q" .ıııııııd.ı

.J..
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L1rklı

dcgi~ik defter, tilıri'>t, nıt.ııı.ık dcrgi,i, k.ıııuııl.ır dcrgi,i, k.ı ııuıı r.ı'>.1rı

\'C

tcklifle ri b.1'>kl'>ı 1·.ıpılıııı~tır. Y.ı, .1nı.ı Lı.ılil'l·tlcri i\·iıı bu <;cn;nnlc topl.ını 27 nıill'oıı
x 13 biıı .ı.o ...ıd:ı h.1,kı ,·.ıpılnı ı )rır.
1\\Tıc.ı B .1)k.ııılık D i1·.ııı ı iin:lcri \'C nıillctl'l·killeri ıçin z.ır( hlokııor, tL·hrik k.ırtı,
k.1rrvi;jt, t.ıkp !(ıı ımı gibi dcgi~ik rlirlcrdc 2 nıil\'()ıı X03 bin .ıdct b.ı,kı \',1pılnıı)tıL
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Fr.1m ı 1c.1 dillerimk .\ kcJi, Blılre11ı
ı K<)i'.\ B <i;cl ,,ıl"ı'ı 1·.11 ı111i.111dı.

Haber Sitesi
TB .\1.\1 \kkı

ru111 ç.ılı)111.1i.1r "111ecJı,Jı.1 hı:r.gm.rr" .1drc,i11dc11 k.11111101 u11.1 1 .1mı
tı l dı'. "rh111ııı.gm.rr" .1drı:'i gıhi "111cclı'
lı.1hcr.gm·. r r<1dn.:'i11dt:11 dı.:.,\ lccli' gıı11 de111i11~ ııl.1)ıldı. ,\ lccJi.,'il1 lı.1hcr 'ir:.,i11dc
.J.. Y.1,.1 111 .1 Y ı l ı11 d .1 32S3 lı.1bcr 1·c 3:i23
.1dct f(ırogr.1fl ·cr.ıldı. Y.uılı 1c gor,el h.1'ıl1 içı11 d~ lı.1hcr k.11"11.1gı 11itclığ.i t.1)ıl .111

D i1 .111ı U1-clcri ıle ,\l ilknekıllcri11i11 f(ı
rogr.1f ~·ı.:ki111i r.1lcplcrı k.1r)ıl.111dı, b.ııını
lw.kı ı)lcıııkri 1· .1pıldı , TB,\1.\1 B.11k.111111111 k.1hul crrigi lıen·rkr i~·i11 .1lhunı lı.1;ırl.111dı. .J.. Y.1,,1ııı.1 Yılı11d.1 .J-3. ı <r .1dcr
fcırogr.1f çekim 1·c b.1,kı ı)lcıııi gcrçcklqti rilcli.
Basın Toplantıları

f·

ı

ı,

'

ve

Basın

Duyurulan
Hıı

.1r.1d.1 .J. . Y.1,.1111.1 Y ılı ' 11d.1;
- T B,\1.\ 1 B.1)k.111ı Bukııt . \ rı11ç'ııı gıııı
lıık ç.1lı)11ı.ı progr.1ıııı11ı11 1c h,1\ıl1 .1çıkl.1ııı.1l.ırı içı11 2:i0 dunını 1 .1pıldı.
- B.1)k.111lık Di1 .111ı ropl.1ııtıl.1rı ıçi11 .J.,
D .ıııı)ııı.1 Kurulu ropl.111tıl.1rı ıçı11 2<)
olııı.1k ıı;crc 33 dıınıru 1".1pıldı.
- .J.. \',1\,1111.1

1 · ılı11d.1

2 ı 3 h.1\lll

1 ' ,1pıldı. AY11 ı do11e ı mk 26\ı

ropl.1ıırı'1

1\K

l'.ıı·ri,

2<t\1 CH!'. 2<J\ı d.1 A ~. \\ -. \T. \~ olııı.1k
ıı11.:rc X.J. grup ropl.111tı'ı 1 .1pıldı.
,\! ilknTkillcrı11ı11 b.1\111 ropl.111tıl.ırıııı11
dıınınılııı.1\ı , 1".111iı - ,<lliu 'oru ol1cr"ekrı11il1 1·c h,1,ıl1 ·.1çıkl.1111.1l.1rı11ı11 dunı~ıl111.1\1 içil1 ı /63 ı)kııı \',1pıldı.
.
- 1Jıtı,,1, konıi,1· oni.1rı11ı11 ropl.111tıl.1rı içi11
2 ı 3, ,\ r.1)tırııı.1, 'on ı )tllrl11.1 kol11 ı \\ ·oi1L1rıl1ıl1 ropl.111tıl.1rı içın ı oo olııı.1k .uzeıT
ropl.1ııı 3 ı 3 h.1.,ıl1 dm ıırmıı \ ' ,1pıldı.
D mrlıık <. ;n ı pl.ırı
1".1pıldı.

i\·i11 de 23
.

- ı <J:i
h.1\111

t.1\,1rı

.1\Tı

k.111lll1

dıının ı

.

1 c teklifi

111cı1'1if11.1rıl1.1 d.1gırıJdı.
ııa ·

ı\

1 .1t.111d.1)l.1rı111ız d.1

gcıı i ) <ilçıı:k \' ,1r.1rl.111dı.

ıııerııi

4. Yasama

Yılı

Mesaj ve

Basın Duyurularının

lıilll1ctlcri , ·crilıııckrcdir.

Yazılması

- TB.\1.\1 B.ı)k.ınının ki)i 1c kunılu)l.ır
gelen d.ll·cri1·clcn: lTI ' ,ıp, kuruıııl.ırın
kunılu), illerin kurnı!u) l'ıidıiniiııılcri ilc
.ınm.ı giinlcrimk \',ı\ · ınl.ıl · .ıc.ıgı t.\\l.ık
ııminl~rinin \·.ı;ıl:ır.;k ll~ti)iıı; Ofi-,i'nc
ilerilmc-,i .ım.ıc11-!.ı 2-t::i i)kııı \'.ıpıldı.

d.ın

-

B.\\ııı hııln:ni ıııcrinlcı-inin 1·.ı;ı\.ır.ık

llcti)iııı

Ofi-,i 'nc

ilctilıııc-,i içiıı

232

ı1leııı

\'.ıpıldı.

- Bu

Ziyaretçi kabul hizmetleri
2006

1 · ılı

,\l.m-, .m irih.1ri1·lc

Ccııcl

Ku -

nılun Ç.ılı)n1.{ '>.ı.1t.lcrindc ;i,· .ırcılcr hiloi -

,,ıy.ır.ı d.11·.ılı r.ındcnı -,i-,rcı{ıi ti1criııLk~1
1 · iiriinılıııck

'urcri,·lc,

1i1 · .ırcr\· i k.ıhul lıil.

;ı1ctlcri lı 11 \.md ı rı 1;ıı ı )tl r..

\',1\,ını.ı 1 · ılınd.ı

13

kir.ıp

1·c

kir.ıp~·ık

~·ı k.ı rtı! ııı ı )tl r.

IT t.\'>llifi
edildi.

ku -

\ · .ıpıldı, .\j.\11'> Jı.ı

r.ıkip

Çekim İzinleri
..J.. Y.ı-,.ını.ı Yılınd.ı g.vcrccilerin nıillcrn·
killcri ilc .\Ice li-, k.ııııpmund.ı ,·,ılı.K.ıkl.ırı
rıi1ıorr.ıj, til nı 1·c f(ırogr.ıf çckiııılcrinin
imc h.ıgl.mıp, org.ıııi1c cdilıııc'>i .ıııı.ıcı\' 
l.ı 2::i00 i)lcııı \·.ıpıldı.
Basın Mensuplarının

ve Araç

1 · .ı-,.ın1.ı \'llınd.1;

l\:.1'>ıııı

1 ' ,\'>.ıııı.ı yılı honınc.ı guııliık

lıur t.ır.\111.\

4.

Ekiııı (ı.:\<)72

Kupür ve Haber Takibi
- Buriin
hcrlcri

4. Y.ı'>.\1\1.1 Yılı
12<JR grup lı.ılindc <J7.13::i l.i\',ın:rçi gclıııi)tir. Bu 1i1 · .ırnçilcr k.ır)ıl.ııı 
n1ı); rclıhcı-lcr C)ligindc Kurumun t.1nı 
rılııı.ı-,ı lıi11ııcrlcri n:riln1i'ı; kendilerine
kurumu r.mıtlu hro'ıurlcr '>tıııulıııu)rtır.
honınc.ı

Sürekli

Giriş

Kartlarının Hazırlanması

+. Y.\\.ıııı.ı

Yılınd.ı 3 1X h.ı-,ın ıııcn-,uhu
'>tirckli giri) k.ırtl, 13R h.l'>ın ıııcıı-,u
hu .ır.ıu için de .ır.ıç girİ) k.ırtı diılcnlcn 
di.
i~·in

- B.ı'>lııl.ı İli .)kilcr Kurulu 3 dcLı topl.ııı 

K 1H<J/
<)42<)4
(k.1k 6::i3H7
~ub.ır HHH::i/
.\l.ırr 'J4::i 1 1
:\i-,.1n H3020
,\l.1m %14::i
H.uir.m 66700 ki)i ,\lccli-,'i
.\r.ılık

1i1 · .ırcr

cııııi}tir. 1'.1rl.ııııcııronun ç.1lı'ıııı.1 'lirl"'>ın 

dc top\.1111 66H bin

3Wı

ıııi)tir. <_;ıinluk ort.1l.1ııı.1

ki)i li\ · .ın: tc gcl 1i1·.1rcrçi '>.n· ı-,ı

3::iX6 ki)idir.
Bu

doncıııdc, d.ılı.ı ıincc

n.11·lon k.1p\.1 1·c 1 · .ıgıııurd.m etkilenen 1i1 · .ırcrçi
1·.1k.ı k.1ı:rl.;rı , IO.:unın1 kimligine ·lll·gun ,
oprik okuııı.ı1 · .ı ıntı'>.ıir 1'\'C k.ıpl.ıııı.1lı
1·cni 1 · .ık.1 k.ırrl.1rıl'i.ı dcgi)tirilıııi)tir.
ııı.ılı

dı.

Bilgi Edinme Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Bilgi edinme lı ilinerieri B.1'>ın 1c H.1lk\.1
İli)ki!cı- ,\\udiirlugıi biınl·c-,indc kunıl.ın
Bilgi hlinıııc Burmu ' nc.ı \Trinc gcriril ıııckrL·dir. 1H 1 1 200::i t.ıri.lıindc bilgı
nlinıııc h.1)1·unıl.ırı için TB,\L\ !'ni ı; in rcrııcr -,irc-,indc b.ı)nını f(ırıııl.ırı IT gerekli bilgilerin \ ' ,1\'ınl.ınnı.1'>Inı r.ıkibcıı ,

\'c \ ' iik'>ckogrctiııı kuruıııl.ırın 
TB,\ 1.\1\·i m · .ırcr edip bilgi .ılııı.ık
i'>tcn:n 1i1 · .ırcrçi gnqıl.ırın.ı, h.ı'ınınıl.ırın
Ilk,

ort.ı

d.ııı

.ılınııı.ı'>ı, /j\·.ırcrlcrin pl.ınl.ıııı.l'>ı, k.ıhuli ·ı,

genel kurulun 1·c TB,\L\I'nin

r.mıtllııı,\\ı

.

ııa ı

...

,

ı

{,ı \11 'ı

,_

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

b.ı~' un1i.ırd.ı iı11l.ı1ı.ııı

bir

eel "cli~ıııelcrc gcirt: .ıçık onınııııl.ır dti ;t:ıı~ııdi 't: rop~ırr.ıjl.ır ,·,ıpıl.ır.ık \',ı\·ıııı

.ırtl) '.ı).lllllll) 

rır. TH.\1.\1 H.ı)k.ı1ıl1g1 Bilgi hliıııııt: \"cı 
ııetnıt:ligi Oı / 0-1-/ 2006 r.ırilıli Re.,ıııi Gı 

l.ıııdı.

;eınk \~.1\ ' lllll.ııı.ır.ık 1·iinirluge girıııi)~

- ,\lillen ·ekilleriııi1ı '>il · .ı.,er dı)ı \ ' cl).1!lli.1rı 
ııııı konu cdildigi kulriır, '>.1ıı.ır , '>por 1 c
bt:lllcri .ıl.ml.ırd.ıki lıobilcriııiıı ime ~- ık.ı
rıldı <rı " ,\\ccli'>teıı l'o1 rrt:ler" .ıd lı 1 · eııi bir
pro~·.ııııııı \"L"kiııı 'e 1 .n ıııl.ırııı.1 l~.ı)l.ııı 

biı1 · kcL: l~un1ıııuıııu;.uıı bilgi nliıııııe
lıiiıııcrlni lwlı , -e erkili bir\·.ıp11·.ı k.ı
\"ll)tunılıııu)rtlr.

Bir onceki \",ı, ,ıııı.ı \"1 -

l1ııd.ı l\.un1ıııuıııu;.ı ropl.ıııı -!-5 bilgi
t:diıııııc b.ı)\"llrmu , - .ıpılıııl)keıı, -!-. Y.ı 
,,ıııı.ı \" ılıııd.ı l-!-35 .ı dcr b.ı)nını , - .ıpıl 
llll)tır. Bu b.ı)\"llrtll.ırlll 7 1 ı .ıdnli oluııı 
lu ce\ · .ıpl.ıllllll)~ 52ı .ıdcdi h.l)\ uru )e kil

dı.

- ,\!eel i'> B .ı1k .1ııı Bulcıır :\rıııç ' ııı nın dı 
)111.1 Lıptıgl gc11ler " dm\ .ı " ol.ır.ık , ıılu'>
l.ır.ır .ı\1 koıııiwoııl.ır \c dmıluk gnıpl.ırı 
ııırı rcnı .ıo, 't: erkinlikini de lı.ıhn ol.ır.ık
ekraııl.ır.ı getirildi.

).ırrl.ırııı.ı ıı\ · guıı,uzluk ,

dilek , - e, · cı re ıııeııııi ııirdiı~iııde olııı.ı'>l n·1·.ı bilgi ediıı 

ıııc k.lfl'>.lllll~d.ı buluııııı.ıııı.i,ı gil~i ııt: 

deıılnlc olı1ııı,u1. ce\ · ,ıpl.ııılnl)~ 203 .ıdt:r
h.ı)\ ' llrtl d.ı ilgio,i ııt:deııi, · lc dign kunıııı

- Ört: ,-,ıııd.ııı

i . . r.ırıbul\1.1

di11cııleııcıı j,_

l.ıııı Koııkr.ımı Orgııri1 l'.ırl.ınıeıırol.ır.ı ·

'e k.unılu)l.ır.ı l 'iiııleııdirilıııi)tir.

r.ı'>ı

Birlik 1!1\.Öl'Al~ 1 ropl.ııırı,ı ,
dt:'> te kle c.ııılı 'c
b.ı1ırr.ııı , -,ı, · ıııl.1rl.ı gt:ııı) ol.ır.ık i7icl·icilc re ul.ı)tırıldı.

TRT\lcıı .ılııı .ııı rckııik

TV

HİZMETLERİ

BİRİM AMİRLİGİ
- TB ,\ L\1 T\ '

- .\ lccJi., Tt: b i11·oııu \ ·.mııl.ırıııd.1 Ttirki .\!iller ,\!ccli.,ı ' ııiıı .1\· ılı ) ııılll
R6. ,- 1idoııuıııu ııt:dcııi1 Ic dlı;cııkııcıı ct·
kiııli.klcr de oııeıııli bir. \ 'LT nırnı. 22 :\i ,,111 Cuııı.1rtc'>i gııııu Ti;rkin· Ögrcııci
,\lccii'>i t<ıpl.1ııtl\l ll.1klcıı \ ',1\ ' llll.ıııdı.

n: ııi ,- ,ı.,,ıııı.ı l'liııı.ı

\'C Bunık

,rud\"o'uııu \"t:ııidt:ıı ~kko;-c t:dnei<. h.ı)l.ıdı. .\,-_
rıc.ı TB.\L\1 T\ " 1ıiıı ekr.ııı t.l'> .ırıııı1 1c
logmu , ·cııilcııdi. H.ıhcr n · progr.ııııl.ır 
d.ı kııll.ılıllııı.ık u;erc n·ııi ıııti;iklcr , -,ıfı 
rırıldı 1·c kull.ııııldı.

- 23

- 12 l'lldır ilıti1 · .ıc1ııı dunluguımı; elektronik ııııllıcııLı"i,i -!-. Y.ı'>.;ııı.ı\ıiı içiııdt:
gore1 c b.ı)l.ıtıldı. S.ı\ · ı,,ıJ orr .ıııı.ı gcçi )
içiıı 2 kurgu '>t:ti \T bir k.ııııcr.ı .ılıııdı.
i)itıııt: cııgt:lli l".ıt.ıııd.ı)l.ırııııı; .ı ,·cıııt:lik

- TB.\1.\1 T\ : 1 ı~ kiııı 2005'reıı bugi.ım:
k.ıd.ır , - ,ıkl.ı)ık 6X2 '>.ı.ıri Ccııt:l Kurııl\l.ııı
ll.1kkıı , 376 '>.1.Hi dt: .\!ccli'> c;uııdeıııi olııı.ık uzne topl.ıııı l 05X '>.1 .\t \'cl\'! ll gcr \"L'kle )tirdi.

dn .mı t:dildi .

- TH ,\ 1.\l\lcki her rıırlıı ı :ı.ılin·r ",\!ccJi,
\l' c;cııt:l Kurul ç.ılı)ııı.ıl.ırııı.ı 1crileıı .ır.ıl.ırd.ı
'>!c.ıgı '>!c.ıgııı.ı i;ll'l·icilcrt: .ıkr.ırıldı. Cuıı c;tiııdcıııi " b.ı)lık.lı lı.ıhcr bultt:ııi

ııa t

~

.... ~_ . . . .
1

ı' ı'

~

\' 1 ,

!

, .c

, -.n ıııl.ırl.ı ekr.ıııl .1r.1 r.ı)ıııdı.

- Bu 1 · ıl 3'uııcmu dll/cııleııcıı " Tit\1.\ 1
'>por Onıııl.ırı " ıle ılgili lı.1bnln dt: riı 
porr.1jl.ırl.ı dc,rt:klcııt:rt:k gcııi ) biçimde
ekr.ııı .ı getirildi .

- TB,\L\1 T\ " dc, grup ropl.ıııııl.ırıııd.ı
~- n · irili ,· ,mııl.ır.ı

:\i,,ıı1 rorcıı \T crkiııliklcr c.ııılı

b.ııırr.1ıı

'.

\

1

\H

1

Yılı

4. Yasama

PARLAMENTER

~-.ılı)l11.ı od.ıl.ırıııd.ııı i;kııl11c'>i '>.ıgl.ııııııı)

HİZMETLERİ

rır.

B.ıııkol.ırd.ı hulıııı.ııı IT

MÜDÜRLÜGÜ

-

ı Lııkl.ı İ!i)kikr Biıı.ı'>ıııd.ı ~-.ılı)ııı.ı od.ıl.ırı

d.ııı gi.ıııliik orr.ıl.ı111.ı

huluıı.ııı

t:ık\ ııııllcn ·ckillcriııc ul.ı)tırıll11ı), gliııliik

.J.Ml ıııilktn·kiliııc. her ıııili<:tYc
kiliııc bir '><:kr<:t<:r, iki lı.ıtıı bir tckl(ııı,
12 ıııilknckiliııc bir Lık'>, bilgi i)kııı biirol.ırı, t(ırokopi ıııcrkczlcrı, d.ıgıtıııı, .ı\'
ııi\'.ıt, pcr'>oııcl burol.ırı

1·c

od.ıl.ırd.ı k.ıb

lolu tY

1·.ı\'ıııı, Lhlıili r.ıdnı \'.ı\·ıııı, od.ı

Lırd.ıki

TB.\1.\1 Scn·i,

S.ıgl.ı\ ' ıcı ık iıırcr

ııct cri1iıııi '>.ıgl.ı\·cın tckııik doıı.ıııııııl.ırı

ik

lıinııct \Trilıııcktcdir.

ıhı k.ıp,.ıınd.ı;

-

B.ıııko 111cıııurl.ırııı.ı

i\·

ikti)iııı

1·c bilgi-

lcııdirım: topl.ıııtıl.ırı dii;cıılcıııııi)tır.

B.ıııkol.ırd.ıki dow.ı

g<:ririll11i),

dti;.cni

'>t.ıııd.ırt lı.ılc

b.ıııko ıııcııııırl.ırııı.ı

<i;c\

1·.ık.ı

k.ırrı r.ı'>.ırl.ııı.ır.ık u\ ·g ul.ı111.1\·.ı gc~ilıııi)

tir.

; \\Tıc.ı b.ıııkol.ır.ı

bir

d.ılıili tclcl(ııı

lı.mı b.ıgl.ııı.ır.ık ıııilkn ·d:.ili Lıbl.ırıııııı
oroııı.ırik 1·.ıııır '>i\tcıııiııc gcçıııc-.i -..ıgl.ııı

'><:krctcrlcriııc, i~-

ilcti)il11 l'c

hilgilcııdir111c topl.ıııtı'>ı dıı;.cıılcıııni)tir.

- .J.6X'i 111illcn ·ck iıi ç.ılı)ııı.ı od.ı'ı olııı.ık
llzcrc topl.ıııı 733 buroıııııı n: .J-0 b.ıııko
ıııııı dcıııirb.ı'ı '>.ıl·ıııı \'C 1iııı111cr \'cııilcıııc
ç.ı lı )111.ı !.ı rı

killcriııin

khi
-

ort.ıl.ıııı.ı

gcn;cklc)ti ri! 111 i'ıti r. ,\li Ilen<:2SO cıdct ıııulırclif dcıııirb.ı'ı r.ı

k.ır'ııl.ııııııı'ıtır.

[),ılıili R.ıLII-o Y.ll'ııı Si,tcıııiııiıı b.ıkııııı

\ ·.ıprırıl.ır.ık

(;<:nci Kurul

çcı lı )111.ıl.ırıııııı

2287

2S86

\.1\'Lı

gele n

'>.n·Lı 111ilktn·killcriııc .ıit

t:ık' giiııdcrilıııi'ırir.

- r\ 1-c B Blokt.ı buluıı.ııı Bilgi ı 1lc111 Bii rol.ırıııd.ı, 1 ·.ı1.1 progr.ııııl.ırıııııı kull.ıııııııı
IT iııtcrııct

cri1i111 i111k.ıııı ,,ıgl.ııııııı)tır.
Bu biırol.ırd.ııı; ıııillcn ·d:.ili 'ckrctcrlcri
1·c d.ıııı)nı.ıııl.ırı 7 biıı 8.J.O kCJ \·.ır.ırl.ııı
ını), ı ::i8 bin ı t){) ,,ı1·Lı 1 .ızı diikllıııii ilc
78 biıı '>.li'Lı etiket diiki .ıımi \ ·.ıpılıııı)tır.
::i.J-;)6 d.ıgıtıııı
Bu k.ıp'>.ıınd.ı, .J..
\ ·.ı,,ıııı.ı nlıııd.ı ort.ıl.ıııı.ı ı20 bin g.ı;ctc,
dergi, d.ı1·cti1 · c, Lınır.ı, bro)llr 1·b. n r.ık
ın illctn·ki Ilc ri ııc d .ıgı rı 1111 ı 'ı rı r.
- .J-0

b.ıııkod.ı ropl.ıııı

Lı.ıliH·ri \'.ıııılıııı)tır.

- ı 111il\'oıı 301 hi ı ı
çcki111i \ ·,ıpılıııı)tır.

ı

;:it)

'>.wCı l(ıtokopi

l:i 111lliıtclif dunını 1·c
( tclcf(ııı Lırur.ıl.ırı, 111illcn·d:ili
dc\ · ,ını'>Jiiık cct\'c\i, kit.ıp, 1·b. ) iıi111ıcti
\Hilıııh, ,\1udiirlli gllıııu; flCNHıt:liııc i'>c
32 111ulırclif dunıru 1 · .ıpılıııı'ırır.

-

ıııı'ıtır.

- ,\ lilknT kili

111illctn·killcri-

ııiıı orr.ık kull.ııı ııııııı.ı '>lllllılıııu) Lık .,J.ır

,\lillcn ·c kilkriııc

d.ıgıtıl11

- TS-E:--: ıso t)OOı - 2000 K.ılitc Yiiııc
til11 Si'>tcıııi (,'.ılı)l11.ıl.ırı çcrçcYc'>iııdc,
,\1iidurlii gli111ill.liıı K.ılitc Koıı'>t:\'i o!U)tıınıll11u), Org.ıııi~:.ı,\·oıı Ll Kir.ıhı, Bi rim l'crf(ırl11.ım R.ıponı, Birim Hedef
' [ıkip Tıblmu t.ıın.ııııl.ııı.ır.ık KYS Koor diıı.ıtiirlllgliııc rc,Jil11 cdilıııi)tir.

ııa ı
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PERSONEL VE MUHASEBE
DAİRESi BAŞKANLIGI
k)ıııi~rir. H.ırc.ıııı.ıl.ırd .ı bır onc<:ki nl.ı
giirc nudc -J.'Iuk .ı;.ılııı.ı gozlcnıııi)~tr.

BÜTÇE MALiYE
MÜDÜRLÜGÜ

,\!.ıl

2006 \'ılı hlir~,:c-,i; 1-t 1 l.vir.ııı 200S ı.ı
rilıli Yuk\<:k l'l .ınl.ıııı.ı Kurul K.ır.ırı 1 l.'
2006-2008 diinmıi burç<: lı.uırl.ıııı.ı r<:lı
hcrinLk \Tr .ıLın C\.t\l.ır dognıltU\UtlLI.ı

lı.ı;ıri.Hıı;ıı)tır. Bur~,-, lı.vırl\ııı.ıd.ı r.ı,,ır
nıCı .ı;.ııııı \C\
Yılın

il'l'Lk o ll.' n gmr<:rilıııi)tır.
ilk S .n·ıııd.ı burç<: od<:n<:ginin nı;

d<: 33'iı kull.ınılıııı)tır.
200S nı.ili \'llının
,l\'1\1
don<:ıııinLk hur.
.
n11dc 37\i kull.ınılıııt) ık<:ıı, 2006
1 ılıııd.ı hu or.ııı \'ii7Lk 33 ol.ır.ık gcı\<:k~,·,nin

2006

Yılının

ilk

be ~ aylık

döneminde

,.,

2006

nlıııın

ilk be)

nlıııııı .ı1·nı diiıı<:nıi

.n·lık doııcıııi,

il<:

Himll'r <._;idcrkri Için

( ·.ı ri Tr.Hı,fi.:rkr i~,· iıı

.'ıcrııı .t\L' Cidnlcri İ çin

72.693.S~ S

YT!.

S.066.-+~9

YT!.

"o -t

I 6 026 .8SO

n ·ı .

0

o

1-J.

16 .3 08 .~82

YT!.

o.,

ıs

2.89-t.-1-3-t YT! .

Toplanı

112.990.120 YTL

~ı

lı..

200S

k.ır)ıl.ı)tırıldıgııı

yapılan haı·cam.ılar:

.'ıo\\·,ıJ<..;ıı\ · enlik Kunıııı . Dl.'l . l'rıııı . Cıder. ı~,· iıı

J·ıl\\'

/_,orunlu ol-

d.ı giLkr .ırtt)l 1·.ırırıııı lı.ırc.ıııı.ıl.ırıııd.ı
oldu. Zir.ı 2006 1 ılıııı \ ' ,\tırıııı 1·ılı il.ııı
<:rıııi)tik. Dikk .ır ~-ekici .dig<:r hir r.ık.ıııı
i'c c.ıri rr.ımkrlcr renibinde ge,·cn ,-ıl.ı
gor<: nıllk -t'luk .ıl.ılııı.ı goruldu. Bu
~<:rrib.in çogunluguııu l.'\k<i 1ckil ,,ıglık \"C
ıl.ıç gidnlcri olu)turıııu)tUr.
<

l'LT\On<:l <._;iderleri i~,·in

.\!.ıl ''

lıinııcr .ılııııl.ırıııd.ı;

ııı.ı\·,ııı lıi~,·hir lı.ırc.ıııı.ı \'Jpılııı.ıdı.
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4. Yasama

Yılı

PERSONEL VE ÖZLÜKİŞLERi MÜDÜRLÜGÜ
TBMM İdari Teşkilatı Kadroları
I\IERKEZ
ÇALIŞ~IA

STATL'SL'

K.ıdnılu l'cr~ııııd

(ı,;-

DOLL'

-t

.\ı ·

BOŞ

TOPLAJ\1

21HHI
lJX

"ıı11k~ıııclı 1\:r~ıınl'l

29JlJ Ek l

2ı

ll
lil:)ILI J\T\IIIH..'J

21

();:i-+ ( 1

ı ,,ı'·

.\11111 IYI Kil i
11\~1~,\1.\~1

(( 1 (;( ııu- \'1 1

223
2fı0

2()()

,\ !ERKEZ TOI'LA,\11

i\! ILLI SARAYLAR (Yıldız vc Hcrckc d.ıhil)
ÇALJŞ,\IA
K.ıdrı ılı ı

DOLL'

STATL'Sl'

1\T,c ırH:I ı h:;- 4

.\ı·

BOŞ

TOI'LA,\1

ı:;o

-21

·

:i2
t~c~ılı

(,.m:\

lı l\·r,tım·1·.29JlJ 12-3ı

11111

:=.-:i

2:=i0

135 .>

ııoş

TOI'Li\,\1

11113

ı\! ERKEZ vc ,\>lİ LLl SARAYLAR TOI'LAı\11
Ç ALIŞ~IA

STATL'SL'

DOLL'

41)(1
l(ı

124
"ıtı/k~mdı ]\T..,Illll'l

2lJJI) J;k J

1ôll

2ı

12 ı

ı ld 1,1< 1 I;OIU\'11

,\11111 IYI Ki ll
ll \:-d)\1.\~1

223
223
ıf-------''--------+------+---------ı----ı---------ı
,ll/.11?.11111
21>11
21>11
S301

,\!ERKEZ TOPLA r\11

( • ) K.ıdrcı kar ~ ılığ;ı ">zlc~mcli pcr,oııcl '·"'"'; ı\lcrkc1.: 202
(" ·) K.1dro k .1qılıgı o;;u,Jc~mc li pcr"ıoncl ~ayı<;ı~ ı\1illi S.u.lyl.\r: l3
~ı

1 ı,J \ll '.1 !h.

K"ll\1/

S\1{1\l/

.\1

J ı

li'.DIR
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TBı\IM İd.ıri Te~kil.ıtı K.ıdrol.ırının

O l.l0.2005j07.06.2006

T.ıı·ihleı·i Arası Degi~iııı Dunııııu

,\ IERKr. Z

o ı. ı o.ıoo~

-+---
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l-ARK

-

-f-

2000

20 ı .<
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4. Yasama

Yılı

P E RS O NEL İDARiŞ U B E

.n·.ırı

M ÜDÜRLÜGÜ

ııl.ı).ııı

.'>.ıglık lı.ırc.ıııı.ıl.ırıml.ı h.ık'>ıl iidcıııckrL·
cıın<:l olııı.ık .ı111.ıcıl"l.ı ld.ıri )ııhc ,\hı

dıı~lııpı htiıı1·c,iııd.c olıı~rıınıl.ııı
F.ınır.ıl.ırı Koıırrol Cnıhtı,

.J..

22.

Y.ı"ıııı.ı Dıiıı<:ıııiııd<: 1 · ogıııı

Tcd.n·i

Doıı<:ııı

n· ritı1 \-.ı

I'C

kıırulu~Lı

9 1 bin 8 2 1 .ı dcr

Lınır.ı giiııderildi.

344 yt l 46 ye ni

kunı ştu ı-.

Bu

Lırıır.ıl.ırııı rur.ırı 37 111il;,on 335 bin

iııcL·kııı<: ııcric<:

'>ıııd<:; rcd.ı1

i l'ıiııl'tl11<:1ikkril11ill' lll ·g uıı
olııı.n·.ııı I'C ıı;,ıddi d<:geri 826 bi n 9 0 ı
vtl 3S vkr ol.ııı 8 92 ;dcr Lınır.ı, ilgilı
ki)i ,-l'l-.1 ,,ıglık kuruııı ,., kıınılu1Lırııı.ı
i.ıdl' <:dildi.
, \\Tıl'.ı t<:d.ı1 · i l'iiıı<:rl11clikleriııLk 1·.ıpıl.ııı

d~gi~iklik ik, ;ııilktYckili, 1',\'>,ıııı.ı mg.ıııı
l">ki til'<: leri ik f'l'I''>Oill'l i\·i ı ı iLı\·r.ı do;

4.

YASA~ I A

Bıı

hir

t.l'>.ırnıi' 1·.ıpıldı.

200S Yılıııd.ııı irih.ın:ıı <:o.ıııckr<: oııliııl'
'>i'>tcl11.k h.ıgl.ııııl.ır.ık, il.ıçr.ı do; .ı1·.ırı n·

.ıLkt '>lııırl.ı~ıı.ı'>ı koıırrol nlilııı<:l'l' ·b.ı~Lııı

dı.

Y.ı'>.ll11.ı

3.

d.ı il.ıç

giderleri

.ı;.ılııı.n·.ı dl'l·.ıııı

etti.

.J..

Y.ı,.ıııı.ı Yılı'ııııı

ilk

.ıltı wıııd.ı, il.ı\

iiLkl11ckriııdcki .ı1.1lııı.ı ı

bin 279 vtl

mil yo n 6 04

ol.ır.ık g<:ıv·kk~ti. Yıl '>oıııı

ıı.ı k.ıd.ır hıı r.ık.ııııııı iki k.ııııı.ı ul.ı).ıc.ıgı

r.ılııııiıı nlilıııcktL·dir.
,\\Tıc.ı

200S 1 · ılıml.ı 15 bin 26 1 .ıdn
il.;ç Lınır.ı'>ı ,:, t'.ırur.ıl.ır <:kimk 11 3 bin
16 ı .ı dcr rl'\'l'tc i ııcl'icııerck l)kl111eri '>Oıı u\· Lıııd ı rı lııı ı ~ı ır.

YILI ILAÇ II ARCA,\ IA LAR I

,\Y

h\ ITICI Tl'TAI~ ,- ODE,\IF 'ITTARI

h\Tl' ICI ADEDI

--+-

ı J...ıııı ~011,;

%2 oox.xs

'"'" 2"ô.llô - t -

-

1}1)_! 3~:i_24

~l_:_•_.d_•k_:2_ııı_ı.;__--f----21JX 1
( k.ık

.\l.nı

20fl(ı

-

R.1R
t}] (ı 1J2 ı

1200
ı

201)(,

o2 ı __;o:=ı.Jo

-+---

ı

()[(ı

.2S

:=,tJ2_4lJ

-------~-

--i----'':_i'I_X_c4_h'--.4--_--+----''_ll_>._~3X.(l.~
IR

---

-

lll!i-+4

,.
ı'

d<:-

3. Y.ı'>.ıııı.ı \'ıl ı 'ııd.ı il.ı\· giderleri 9 mil vo n 3 5 1 bin 9 8 3 yt l 94 vkı· ilmı, 4-.
\·.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı bu ·r.ık.ıııı 7 mil yo n 747
bin 704 ytl 9 4 y kı- oldu.

rııK.ı

H: riri1

g<:tirildi.

Yılı;ııd.ı oiclııgıı gibi .J.. \',ı,,ıııı.ı Yılı'ml.ı

Bıı l'.l'>.ıııı.ı doıı<:ıııiııLk kıınıııııııııtı/.ı

o1ci 1c r<:'>ıııi '>.ı gl ık kıınıııı

.ıdcr '>ıııırl.ıııı.ı'ı

Bıı 1 ·c ııi ıı1 ·g ııl.ıııı.ı ık hırlikr<:

lı1ııı.ıl.ırııı.ı dC1 ·.ı 111 crıııı~rir.

Y.ıpıl.ııı .ıiTııırılı

1·c

g·i~iklik ik il.ı\· odcııı<:leri~ıLk yüzd e 5 8'<:

\1

> H

'140-.40-.-4-.-04,'14
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- Tcmi~:lik Ye Hijyen Eğitimi

PERSONEL EGİTİM VE
YÖNETİM MÜDÜRLÜGÜ

1 1.\( ( 1' Yonl'tll11 " "tl'!lll ı:ı.ılııctkrı k.ıp,.ı
2006 ı.ırılı111dc " Temizlik
ı·c Hijyen Eğitimi" dıucııknmı)tır. \ mı .ıl
li llll1l'tln .\l ud ıı rltı!!,ll ık KrL') ıc (;undııt
ll1111d.ı } (ı r\ r.ılık

l'n,oı1cl h~ llllll ı c Yonctim ,\l udurltı_l:ll

ı.1r.ıf11ıd.ın ':ı. Y.ı,,1m.ı Y ılı'ııd.ı .ı,.ıt:ıd.ıkı Lı.ılı

B.ık11ııcı ı 1\ ırıııı . \ ıı;ırlıt:ı pn"ıı1clın111 k.ıtıldı

,-L·tkr n:riııc gctırılnıı)tır.

!!' ,cıııi11LTLk J m.ıı1 ı c K.1litc D LT11L'_l:ı B.ı,k.1nı

\.ııııı O ZTL'RK gmcı ı.1pnıı)tır
Egitim f.ı.1li) ·ctlcri

- ii O18

- H11: lı Ye Etkili Okuma Teknikleri
Egitim i

timi
Kurııııııııııut pn,oııclıı1ı

hır11ııkrdcn !\teklı 120 pn,oııck 2~
J..:.ı,11ı1 200:i 23 ~ ub.ıı 2 00 (ı ı.ırılıkrı .ır.1"nd.ı

1-.i .)uh.ıı 2 00 (ı, l .J. 22 )uh.ıı t.ırılı
L"_l:ll1111 1 .1pılıııı,ıır..\ırıL.I 2 3
,\!.ın 2006 ı.ırılıkr1ı1dc .11111 cgıı1111 .\l ıllı
_C, ,ır.1ı-Lır D .1ırc l\.ı)k.ınlıg111d.1 1 crılııııııır.

- Bilgi GliYcııligi Yonctim Si,tcnıi
Egitim i

D tı,· . J) r. 0:urcııııı

,,1.ıtı

\li!Tik gmn

Hilgı J ıkııı ,\k rkuı B ırım . \ ıııırlıgıı1dc

gorn
3,4-.:i. "''.111 2 0 0(ı ı.ırılıkr111dc
]ur K 'ı t.ınd.1rti.ırı ı- 11\ll[ll\lliKC du/cnJcncn
" TS ISO IEC 2-001 = 2005 Bilgi Gm·eıı 
ligi Yönetim Si\temi Egitimi"nc k.ııılmı1
lı u\ pn"ııll'l

- Dognı ı·c Etkili Konu ~ ııı .1 E g itinıi
<,C) ll lı hır11ııkrdc _l:Orcı lı 9~ pn,oııcl111 k.ıtılı
ıııııl.1 29 J..:.l\1111 2 00:i 24- )uh.ıı 2 0 0(ı ı.ırılık
rı .ır.l\lllcl.1 " Doğru ı·c Etkili Konu ~ m.ı Eg itimi " ı ·'l'ıl ı ııı)tır. D ık\11"<111, ılctı)llll, knıııı)

l.ırdır.

- H .ılkl.ı İli ~ kikr ı·c llcti ~ iın Konfcr~mı

ııı.ıYı !.!,tıtcl kıl.ııı o!.!,dcr \C koılll)lll.l \L'1ltkrı

koı n ıl:ırının

\'lT

1O \:1\.111 20 0 (ı ı.ırılı111dc "H.ılkl .ı Iıi ~ kiler YC
İ leri ş im "kcı ı ıtl\ı111d.1 koııkr.ım du/l'nkıııııı) 

.ılllıgı progr.ını ;') grup h.ıliıı

\l ll"l'lk, (. ;,lll l 'nııcr\ltL'\1
ngrc t 11 ıı lll"t'\1 [)o\·- J) r. 1-. nugrııl Y.\ .\1 :\:--: '111
de,

ıopl.1m ~ O ,,ı.ı t

tır. Konkr.ltl'•, .\ıık.1r.1 L'nt\'lT..,Itt'\1 ogrctıın
uı·l"ı !'nı!.

k.1tıl11ıııı !.ı ııı g.ul.1nmı}tır.

J) r. l'\lun J)O K.\11·.\: r.ır.ıl111d.ıı1

\-crılnH) t tr

3. Rc~mi Y.vcı ~ m.ı Kur .11l.ırı Semineri

- TBMM SiYil S .wıııım .ı ScrYi\lcri
Egitim i

200:i-.J. ( kık 20 () (ı 1.1rıJıJcrı ,\Ll\111
d.ı. 1 1\,\1.\1 C em·! C,ckn:ıniıt!111dc rc\1111 ı .lll)
m.ıl.ırd.ı hııttl1ıltıt!lln '·'t!l.ıııı;ı,ı" ı c cıkılı h11

}3

. \ı".1Jık

I" B.\ 1.\1 l d.ırı k,kıl.ıı111d.1 gcırcı '.1p.1ıı .HO
}'LT\Clnl'Jc 2.J. 2~ \: !\,111 ] ()() (1 t.1rıi1Jcrı .11".1\111
d.ı " TBı\lı\1 SiYil S .ınııım .ı Scı·yi,Jcri Eğiti
mi " dtıtL'nkı1111l)t1r.

ı .lll)m.ı "' ' '·m11ıin kıır;ıl,ıbılml'" .ım.ICII l.ı ıkı
t:rııp Jı.ıl11ıdc Rc~mi Y.uı ş m .ı Kıır.ıll.ırı Se-

mineri " dııtl'nknıııı)tır. T()J) .\Jl- ogrl'tll11
ll\"l'\1 \: ı lı .ıt . \YT L' R K'ıl11 O_l:rl'L1111l'kııı.ıııı
tıl.ır.ık g<>rc' ,-,ıpıı~ı pn>t?.r.ıın.ı ı o:; pcr,ı>nl'i

-

Bilgi~ .ıy.ır Kur,J.ırı

,\l ıll1 l-gıtll11 l\ .1k.ıı1lıgı . \ ıık.ır.ı ,\ k,kkı 1-.g.ı

tıııı ,\ k rkcn ıle \.1pıl.1ıı protokol \"LT~C\L'\111Lk

k.ıtılıııı)Lir.

\·cı ı tl ı h1rııııkrdc _l:OI"L"I \ .ıp.tn 12::i

. \ını l'!!,ıtllıı ,\l illı 'ı .ıı·.ııl.1 r J) ,ıırl' B.1)k.ııılıgı

J'<T'on~iii1C, 2 :; ,\ !.11" 2006 ı.ırılıkrı .ır.l\111

1

f'L'I"" ıı1cl111

"Bilgi ~.1y.ır Kııll .ııııııı Kurw" ıı.ı k.ııılm.1Lırı
,.ıgl.ıı1111ı)tır. l 'rcıgı·.ıııı.ı

20 kı1ilık grııpl.ır lı.ı
i111dc Lkı .ını cdılıııckınlıı

d.ı ıcrılıııı,ıır.

ll

K.ınu

lerınde ıkı .11 rı

Erkili 'okunı .ı Teknikleri Eg itimi" ınilıııı)tır. Teorik ıc uıgul.ım.ılı ol.1r.1k Ci
grup h.ılındc tl\ ·g.ul.ııı.ııı pn>gr.ı ı nd.ı, ( ;.lli
ll\'L'\ 1

Ci O ı X 'ı.ıı ılı

.uıı.ıc!ll.ı

"Hızlı ı-e

C'ııi\LT\IIC\1 ıııırcıını

\'C l ' yg ul.mul.m E ğ i

ıııııı t11gtıl.ıııı.1l.ırı konu\lıı1d.1 .ııd111l.ııııı.1k

<,C)ıtlı

( 1·\' J/. topl.ıı~ 11 2 dn'
1 .1J'llll)lll".

S.ıYılı K.ınıın

'

1K

\1

',,

Yılı

4. Yasama

-

Yabancı

T B,\ L\1

Eğitimleri

Dil

l d.ın Tcıkıl.ırı

;c~· ~·orıctici

-,\\ illi

l'cr,onelindm, u't du-

hildirılıııiıtir.

llll'\kg,c <JJ.cl :·.ırı)l11.l ı.,ıı1.l\ ı ik

\L'

1 c1·.ı

l'l'\',1

t.ııil guı1krindc, l'lın içiııck

n·rli

dernek, 1 .ıkıf 1en kunıluıl.ırc.ı
.ıçıl.ııı 1c \'Ctcrlikkri ,\\ illi 1-.gitiııı B .ık.ınlıgı
t.ır.ıi'ıııd.ın k.ıhul edilen nb.ıııu dil kur,l.ırıı1.ı

dcrkrı

B1nçc

,-.ıh.ıııcı

dil kur,Lırıı1.ı k.ı
Y.1b.1nu dil kur' gi-

Bu egitim

ç.ılıını.ıl.ınıı.1

.BOX

" 86. Yıl Kurum İ ç i Futbol TurnuY.ı s ı" du
tcııkıııniıtir. 2-+ ~i,,ııı 2006 t .ırilıimlc b.ııl.ı
,-,ııı nırınl\.11'.1 17 t.1kıı11 k.ııılııııı olup, rıııı,,1h.ık.ıLır 1 1 L111r.ııı 2006 t.ırilıındc ""'·' crmiı

Uygulam.ıları

'>.mlı <,'ır.1klık

1c ,\\c,kki Egitim K.ı
\L1J 1·.ıpııı.1 ıııcchuril·cıi
li.'c'i ogrcncikri ik unil'cr,itc

nıııııu k.1p\.11ıııııd.1
bulun.ın ıııc,lck

tir.

- R6 . Yıl Kunıııı İ ç i Te ni s Tunıuva sı

(,gn.:ıKikrirıc '>t,ıj u:·gul.ıııl.l\1 \·.ıptırılııı.ıkt.ıdır.

" 86. Yıl Kurum İ ç i Teni s Turnuya s ı " du /cnlcnıııiıtır. X :-.. Ln·ı,- 1 1 l.vır.1n 20 06 t.ırilılc 
n .ır.l\ıı1d.ı dı11cııkııcn turnlll .11·.ı 2-+ pcı-"Hıcl

1 l-.kıııı 200 :i t.1rilıindcn ıtih.ırcn 2006 \'ılı '"
nun.ı k~ıd.ır 372 ogrL·ııci:·c ~.ıt.ıj :·.ıpnı.ı ol.l!ı.ıgı
,,ıgLınııı.ıkt.ıdır.

Yö n etimi
- TB,\1.\1

k.uılıııııt ır.

Geli ş tirme Ç al1 ~ maları
Y.111]m.ı

Kod J.i,tc\i

" 86.

- 86 . Yıl Kunını İ ç i Futbol Turnuva s ı

22ll2

pcr,oııel k.ııılıııııllr.

- Staj

Yıl

Milli Eg emenlik
1. Bıll·uk ,\ \ illet
,\\cdi,i'ııdcrı h.1)1.11'.111 koıu1·.ı X1 ilden 1:i--1'l''ıını k.ııılııııırır. Erkekler I'C hw.111i.1rd.ı ilk
6\·,ı gir·cıı 'por.:ul.lr,ı odul d.ıgıtılrıııırır.

K.ıınıı1l.ın lı ukııııılcrinc giıı·c

mkıı ı ııcktcdir.

~;,,111 2 00 :;'ıc

17

Koş u s u " dutcrıkr1ıııiıtir·.

k.ııılıı1.ıl.ırı '.ıgl.ıııııı.ıkt.ıdır. 1\\Tıc.ı '\.n·ıı1 \l ıl
lllııı.ıl.ın ,,ıgLınııı.ıkt.1dır.

Kutlam a Etkinlikleri

- 86. Yıl Milli Eg emenlik Koş u s u
Organizasyon Ç alı ş maları

,-,ıh.ıııcı

lcn ckillcriıııitiıı de

Yıl

86.

.ılın.ııı pcNıııcl i ıı, norııı.ıl ç.ılııııı.ı ,,ı.ukri dı
ııııcLı

',,ır.ıl'i.ır i) ,ıirc B.ıık.1ıılıgı Rc\lcr.ıworı

Koıı . . LT\· .ı..,:·oıı Yoııctıııl'lip,i incdcııcrck gonı1

Lı.ılıl-ctlcrc ıopl.ıııı

Bu

gunccllcıtiı-il

:137 ki1i

k.ıttlıııı)ttr.

Oyunları

ıııiı, ,\L1k.ıın t.1r.1fıııd.1n on.li'L111dıkt.111 '"ıır.ı

- TBMM 3 . Spor

200 6 X ,,mlı genelge ik l d.ıri Tcıkıl.ıı Birinı
lerine dul'tınılnıuı 1c c-ckdcr 11 ch ,,11'1:1\llllLı
1cr .1lnı.ık utcrc B.ııb.1k.111iıg.ı hildirilıııiıllr.

Spord.111 ,orııııılu D el'le ı B .ık.11ılıgı ilc T B,\ L\ 1
i1birligi i1ni,indc 17 clcgiıik br.uıır.ı, 122
ııııllct,·ckiliııiıı k.ıtılıııııl'i.ı ı 7 ,\Lı1 ı' .:ı. o ı l.vir.ııı 20 06 t.ırilılcrı .1rNııd.ı TB.\1.\1 llL Spor

- TB,\ L\1 Ccncl Sckrctcrligi Rc\lııi Y.111)1ll.ı
Kur.ıiLırı 1·cnidcn dutcnlcnıııiı IT 2006 l) ,,ı
l ılı genelge ik l d.ıı·i 'li:ıkıl.ıt hiriııılcrinc du -

01'tıı1l.ırı dll!cnlcnnııı t ir.

SAYMANLIK
MÜDÜRLÜGÜ

I'Unılnıuınıı·.

- TB,\L\ 1 \ \'ch

,,n·f.ı\lmL1

bulun.111

k.ıııun,

I'O

ııctıı ı clik, ,-,ıııcrgc \'lı. dcgiıiklikkriıı t.1ııı.1ıııı

,\\ ilknckillcriııiıı ııı.ı.ı1 odcıııclcri için
41.816.59 ı vtl 35 Ykr , ,\ lerket Tcıkil.ııı ilc
,\ \ illi S.ır.l\'l.ır. D.ıirc itıık.ınlıgı pcr,oııclkn
nirı nı.ı.ıı 1c i ıcı-ct ndenıcieri için 7 0.19 7. 59 7
vtl 05 vkr, c'kı 11\'l', dui - l·niııılcrin t.11111in.ıt
;ıdcıııcl~ri i1in ı .61 3 . l SO ytl 90 ykr. olııı.ık

ılllı gun.:cllcııııc'i \.1gl.111ııııırır.

- T B,\ \.\1 Ccnel Sckrctcrligi Yetki Dc1-ri ilkc leri genelge ol.11·.1k lı.111rL1111f', ııı.ık.ıııııı1 oıı.ı
l'lıu 'ııııulıııuııur.

D& i

ı -··
•

1 (,\·\ll 'J.

h.

h. \' 1 1 ._,

.. U_-~-.,

1

J /.

~

•

~

•

"1 \H J

J

\l

ll

R

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

u;crc t<>pl.ıııı 113.62 7. 339 )'tl 30 ykr minı

MAL SAYMANLIGI

llll)tiı·.

,\l illcl\ckıllcrı

ll'

4 . Y.h.ı111.ı Y.ılı'ııd.ı, ,\l.ıl \,mıı.ııılıgı ı.ıı·.ıfııı

b.ık111.ıkl.ı nıku111lu oldukl.ı

d.ııı ll k.ılc111 639 .ıdct 111lliıtclıf ckıııırb.ı) ık

rıııııı ınl.\\ilcri ı\·ııı 4.534.013 )'tl 90 ykr,
pcr,oııcl 1 c h.ık111.ıkl.ı nıku111lu oldukl.ırıııııı

68 k.ılcııı -41 .ıdct tckııık dcıııirb .ı'ı ııı.ıl;cl11c
\,\{lll .ılıılllll)t ır.

ı cd.n ileri i~·uı 7 .482.178 ytl 63 ykr. ''ki
lll c, dul -l·c tiııılcrııı tcd.nı t.:ıdcrlcrı ıçııı
23 . 100.956 vtl. 85 vkr . ,;l111.ık u;crc wpl.ıııı
35.117.149 ; -ri 38 );kr. mkııl11i)ıir.

4. Y.ı,,ıııı.ı Yılı'ıı,l.ı (ıi8.4.B lti'Iık kın.ı\11c
ııı.ıl;cıııc'ı ıle 273.3:'i4 l'ti'Jık tcıı111lik ııı.ıddc
,; 1c 3:'i.:'i00 l'ti'lik hinııctc ııı.ılı'u' gi1·i111 C)·
,.,ı,ı .ılııııı ,·,ıptırıll11ı)tır.

Bu dnııc111dc 111ilkl\ ckillcriııiıı 1'< ıl luk nclcıııc
Ini içiıı 1.432.958 ytl 09 ykr.

,\lc,ctıı dc111ırb.ı} 111.ıl;c111clcrııı

,,l\'1111 ll' cıı

TB ,\ L\1 pcNıııcli 1·nlluk odcıııckri ıçiıı
375.917 )'tl 68 ykr . lı.ırc.ıııı.ı ,·,ıpıl111ı)tır.

\,ıııtcrıııııı 111odcrıı bir )l'kıldc ll' glllcıılı l·.ı

TB~IM Merkez

ıııut Yoııcııııclıgı"ııiıı \'.l\Jlll.ıııl11.1\l bcklcı;

ve Milli

pıl.ıhılıııc,ıııı te111ıııcıı b.ırkod ,ı,rcııııııc !'L\1·
lcbil111c'ı h.ınrlıkl.ırı t.ı111.ı111l.ııııııı'ı olup ".-\1-

S.ıravl:ır D.ıirc

Ba ş k.mlıgı için;
1\ırtası:Vt.

ıııckıcdır.

bu ro lllllf-::.r11Jtsi

n/ını/arı ı_rin

ri\.\L\1 bıriııılcrınııı ıhtıl'.ıcı ol.ır.ık .\!.ıl '> .n111.ııılıgı'ıı.ı hildırıkıı her ÇC)ll g:ı1·ıııı C)\',1\J,

632. 333 ytl 28 ykr.

kırr.ı,ı1·e ııı.ıl;cl11e,ı, tCI11Jiiik ııı.ıddl'\ı, buro

Fltl:lnk l't su !)irinkn i( ili

111.ıl;cnıclerı ıle her nırlu dnııırb.ı'ı ııı.ıl;c111c·

3 milyon 33 7. 102 ytl 82 ykr.
Yiılwml:

\T ,H.: ıl

\T \.lll Cl

t.ılcpk:rı ı\·iıı

gerekli

J\\·cr tl"pıt tut.ııı.ıgı ıle teknik 1 c ıd.ırı ).ırtıı.ı
ın c hirı111ınıi;de h.ı11rl.ııı111ı) 1 c ,,ıtııı .ılııı111.ı'ı
,,ıgl.ıııl11l)llr. Birıııılcrııı her turlu .Kıl ıhm·.ıç

1.827.928 )'tl 45 vkr.

,-lk11nnl:rt

hılgı-...ı~·.ır

111.ıl;c111c-hınııet ;,tck bclgL·,ı ilc l'.ıkl.ı)ık 111.\·

ninlllm-r rprr
ı·r Vil!1 !Jidtr!rn

irirr

l.ırıııııı 1.ıııı.ııııııd.ı k.ır)ıl.ııı.ıbıl111c'ıııı te111iııcıı

966.260 ytl 03 ykr.

ıe111ı1lik unıııkri 1c kın.ı'i1·c ııı.ıl;c111ckri
toplu .ılııııı 1·.ıpıl.ır.ık \eter ııııkt.ırd.ı .ı111b.ır
\toku \.ıg.Lınn11)tlr.

•\/m !.-rtl J/1111 11/rm. b11knrr 011111'/111 ı•r j)nvrrllrml·rt! J1111llmlw11. 1/11111'1111 !1rrirrlıTr lj'lll
9 . 286.160 11:! 45 vkr.

TH.\L\1 bum·l"ıııclc 'crgıkııcıı ,,ııı.ır t:'l'rı
1 .ıglıhm .ı t.ıblol.ırııı dc;.ı1 bılgikrı tt:'l'll cttı

( ;nvn11rmkrtl buvrd· olln/'1111 !)rdrrlrn 1{111

rıll11i) \C k.ıı.ılog ~ckıııılcrı 1·.ıpıl.ır.ık h.ı,ıl11

4.275.445 ytl ı- ykr.

.1).1111.1\111.1 getirill111)tir.

'li' m sil ı·r 1nru111111 f!idrl'irrr rçirr

TB.\1.\1 ,\k ıııurl.ırı CıiL'cck Y.ırdııııı Yoııct 

1.575.9-o )1:1 63 ykr.

ındıl',ı'nc u;on:~ k.ıdrohı, l;l'ı.;ıcı e,orcdı ptT'ıo ~

ııcl ,-c TB~I.\1 Konıııı.ı ,\-1 udurlug:ıı pu,oıı<'iı

1fnbalı;\lrlt' j)lrirrlrn 1{111

ııc, hlııl 200:; ' ' :-\ı,,ııı 200(ı doııcııııııc .ıır

5.135.60 l )1:1 26 ykr.

gı1ıııı 1.ırdııııl.ırı ıle l'ılıçcrı,ıııde f'LT,oııclh.ı

[ '/ml11mmsr ilrn·u!u,,fam IIVtlrk aid111/an rri11

rckt:tlcrıııc g:orc 1\tıhk.ık \C 1\llrd.ır l)kıııluı

30 1.008 ytl 62 ykr.

1·.ıpılıııı)tır.

1)rmrl· !nrlrk ı't /mmlu,;lnm vnrd1111 !)ldnkn 1(111
95.000 yt l mkıııııi)tir.
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4. Yasama

DESTEK HİZMETLERİ DAiRE BAŞK.ANLIGI
İ Ç HİZM ETL E R

:\n.1

M Ü D Ü RL ÜGÜ
Iç

Hi111ıctkr ,\liidtirlıig,u

O1 ekim 200;)
r.ırilıiııdcıı itih.1rcıı .i 1·ıllık hir 1.1111.111 diliıııiııi k.1p'>.11 ..K.1k ol.1ıı k.1litc niııctiııı
,i,tcıııiııc unıııı '>iırn:iııc g,irıııi')tir. Bu
\tirc~·tc h.ı')l.ırıl.1ıı ç.11J')Ill-1Lır 1-criııılilig,i

C\,h

.ıl.1r.ık dC1 ·.1ııı cıtirilıııckrcdir. .\liı

dlırltig,ıiıııliliııı

1c lı.1kıı
dcdir:

Temi zlik

1

Ekiııı

200:'i'tc

h.1)l.ll'.ııı

dn · .ıııı cdcıı <;.ılı'ıııı.1l.1rı ')ll

')t:kil-

.i 76

kull.ııııl.ııı

pcr,oııcl

ik

nı

kull1.1')

k.1plı

kol-

tukl.ırııı tcıııi1lig,iniıı d.1lı.1 lıiJITnik 1 ·.1pı 

l.1hilıııc'>i .ıııı.ıcıYI.ı;

iki .ıdcr koltuk 1·ılu
1c cg,iriııı .ıııı.1~·lı

ııı.1 ııı.1kiı1L·,ı .1lınıııı'ı

koltuk

Yık.ıııı.1

i')inc

,\l iıknckili oto g,.1r.ıjı n· orohm g,.ır.1jı
c; .1nk.1\',1 ı kkdil ·c,i'ndcn tcıııin edilen
fırç.1ıı \'LT \tıplırıııc ,ır.ıçl.1rt1·l.ı 3 .1nl.1 hir
lı.1 f t.ı ,·oııu tcıni;lik prog,r.1;ııı ~·crÇc\T,in 
dc tcıııizknıııcktcdir.
T ı ~,\ L\1

,\ n.1 Bin.1

(;cııcl

Kurul S.ılonu, <_;iri') k.ıpıl.ırı ıııcr 
1·c kuJi,krdcki lı.ılı Ye \ · ollukl.ı
rııı 'tipunilıııc'i .ıııı.ıul'i.ı ;:; .ıdct 'ırrlıklı
elektrik 'tiptirg,c'i .1lın.1r.ık kull.ııııııı.ı ITrilııı ı )tir. 1) k ı 1·.1ktkri 'r.ıııd.1rri.1)tırılıııı'ı
rır.

-+O hi n (ı ı ıııct 
nik,ck c.ıııı 1c .11·i;c rcıııi;: l iklcri
, · ,ıpıl ııı.ı kt.1d ı r.
rck.ırc

ıııiidiırlug,iııııiizı ı n ı 1 .1 l.1n, 1
ekibi olııı.1k lllere 1-l- ekibi t.1r.1 fınd.ın 1;:; o lıi111ıcr nokr.1,ınd.ı 3-l-. 160
ın ' k.1p.ıl ı .ıl.ıııd.ı hulun.1n, lı.1lı, zemin,
od.1, ,,1loıı, rm ·.ıler, ıııcfnı).ıt, c.ıııı, k.1p ı ,
tcıııi;ligi, g,i.ı ııliık, lı.ıft.ılık, .ll'l ı k, uç,\\'lık 1·c 1 · ıllık tcıııi;lik progr.ııııl.ırı ı;crçc,·c

'iııdc 1·.1pılıııı'ırır.

Evrak

Taş ıma

S.1loıwnd.1 lıulun.ın

1-c
ıııoıır.1jınd.ın hu \'.111.1 1·.1pılııı.ı1· .1n deri
kolruk h.1kıııı IT tcm i;.lig,i h.ı'ı.1m · l.1 ,·,1prırılıııı'ırır. t\ lııı.1ıı verim tizcrinL· (;enel
Kunıl S.ılonu koltukl.1rııı.ı il.11-ctcıı loc.1l.1rd.1 bulun.1n 1SS7 koltuk ilc 27 k.ıpı
ııııı tcıııi;lik n· h.ıkııııı ,\ Lll'ı' 2006\1.1
\ ' ,1pılıııı'ırır.

l c, 1 \! 1 "\ 1 1 h.

Hizmetleri

En.ık t.ı)ılll.1 lıi111ıctlcri, tcıııi;lik lıiz 
ıııcrlcri

ik birlikte bu gıiıT1·i Yi .ı nitcn 12
IT bu ekiplerde 1n .ıl.ııı 296
f'LT\IJilCJic niriittilıııii)tllr.

ckilıiıııi;

1 ı il.llıcr

Kurul

H' rtiııı ckkııriıi lıi;

ıııct hin.1ı.ırıııd.1 hulun.ın

h.ı)l.1nıııı)tır.

dil-cıılcri

Ccııcl

h.ıgl.ıııtılı lıi111ıct bin.ıl.ırı

lıi111ıcr

nıtiilıııd.tcdir.

TB.\L\l'dc

1c

. \ 1Tıc.1,

Hi z m e tl e ı- i

Tcıııi;. lik lıi11ııcrleri

lıiıı.1

il.1~· l.ıııı.hııı.1 ck1 · .1ııı nlilıııckrcdir.

,i,rcınkri

ilc .1r.1~· I'C gere~· lerini
ii;erc pmr.ı 1c c1-r.1k d.1g,ıtıııı
projc'i g,crcg,i kull.ını ı ııı.1k ti;crc l'IT.ık
t.1)ını.ı .1ııı.1~· lı ı 6 .1dct .1r.1h.1 .1 lı nıııı'ırır.
iYik)tirıııck

Tören Protokol ve

Taş ıma

Hizmetleri

,\1 i ı dürlı ·ıg,ıinıiı; pcr,oııcli r.ır.ıfınd.1ıı

lqı

edilen IT t:')\',1 t.ı'ııııı.1

.1r.1h.ı .ılınıııı)tır.

J\. .\' 1 1 'ı 1 \ \H

'

1

\1

1

1

1

1

"(

t.1 -

.ıın.1çlı <) .ıdct

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Kull.ııııl.ııı b.ı\T,ık

1ı:

,\lı:LJi,

tl.ıııı.ıl.ır l'ı:ııilcıı

gi

ıııi)rir.

Yurt dı1ııı.ı ~·ık.ııı lıt:n·rlcrı:, TB.\L\1\·i li Lu-cr ı:dı:11 ogrı:11ci gnıpl.ırı11.ı lıı:dil'l'
ı:dilıııı:k U/ere \uıııcr Holdı11g\k11 çc)irlı
ı:b.ırl.ırd.ı ..J-(1 bi11 ii I- .ıdı:r hırk B.ı\T,ıgı
hcLki,il rı:,Jiııı .ılı11ıııı)tır.
1,·

-

Ilinncıler .\ludıırlu~u ı.ır.ıfıııd.ııı

Ccıı.lll'

·n: klıııı.ı ,,ııırr.ıllı:rı, nıurt:ık, bil-

iık·nı, .ırıi1

kuruplı.ıi1C\T \ ' ,ı11gı11 .ıl

ilc

gıl.ıın.ı 1·ı: crkı:11 u1·.ırı ,i,rı:ıııi

,\1 ıllı:n ·ı:kili oto

1 .ıpılıııııtır.
'>i'>-

g.ır.ıjıııd.ıki .ılgıl.ı11ı.ı

rı:ıııı \-ı:ııılı:11ı:rı:k

hir

lı.ırrı .m.ı bı11.ı , - ,ıl1-

gıl1d.m koru11ııı.ı ı:kıbi nıı:rkl'lıııı: b.ıg
l.ıııınıınr.

Torcııı, 30 l(.ıhııl, Kokıcl'i, Koııln.ııı,, Koıı
'LT, 30 l'.ıııd, - Rq'"' oıı '>nf:ı .\,· ılı~ı '>cıııı

SOSYAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜGÜ

-tO lop
( lr~.ıııı l \clcrıııc
Iliıkııı ( l'll.l/L' dUl ıırmıı, 12 l'L'~''"ııd ( 'cıı.ı1c
du1·ııı·u,u olııı.ık tllcıT wpl.ıııı 179 etkinlik

ını

ıın '>cıııpo11 uııı, (ı-t Tıııın.ı lıınııcrı,

Lııııı

\'C

kıııL·k,

13

Y.ı,,ıııı.ı

dııyıını lıi11ııt:ri \'criııc gı:ıirilıııiırir.

Post.ı D.ığıtıın

,\1 illı:n·ı:kıl k ri ııı i1c 1ı: pı:r'><>l1c 1inı in·
hir .ılrı:rıı.ırıf '>UI1ııı.ık i~·i11, B.ıık.ıl1l.ır P.ırkı , -.ı11ı11d.ı Tepe K.ıkrcn .ı .ıçıldı.

.\lillcnı:kilkri11ı: d.wırılnı.ık ıucrı:,

TB,\L\1\·c go11dcril~11 16 hi11 217 .ıdı:r
kir.ıı', 70 hiıı :;:;.s .ıdı:r dngi, 31 hi11 32-+
.ı dcr d.ı1 ı:ti1 · c, 9 bi11 963 .ıdı:r bulrc11, 12
hi11 1-+3 .ıdı:r bilgi ııonı, 6 hı11 621\ .ıdı:r
g.ı1crı:,-+ hi11 -ı6 .ıdı:r hro)lll', :>2-t .ıdı:r
b.ı'>ıl1 hildimı, 2 hi11 620 .ı dcr r.ı11ırıııı 1 ı:
1:; 72 .ı dcr .ı11kı:r olııı.ık u1ı:rı: ropl.11ıı
1:>6 hiıı 27:> .ıdı:r çı:ıirli ııı.ııbu.uı11 d.ıgı
rınıı 1 .ıpılını1rır.

,\lulı.ılil
ıçi

l6

.ıd n

rup hi ılıneli

\'.ı11gı11 du1 · .ır

1 l.ıbı:rk)

ıııı: 1ı: rı:l,i1 ,i,rı:ıııkri b.ıkıınd.ı11 gı:~·iril

nıiırir. Y.ı11gııı
pı:m

odik

rup k rı 'ı: ,i,rı:ııılı:rı11i11
1\l' .ık,,ırılııı.ıd.ıl1 1 .ı

b.ıkııııl.ırı

pı lnı.ı kr.ıd ır.

B.ılı~-ı:

i,·i

ıııu,lukl.ırı

,,ılo11u .ıçıldı.

,\lillcn ·ı:killı:riıııil

ll'

:;o

11okr.ıd.ı lıidr.ııır

;\11.1

bııı.ı

'ı/ ~-.n · i\·ıııı: ıııık.ıı11 '>.ıgl.ı11dı.
Bı:rbı:r, Ku.ıt(ir

1ı:

l.mtr.ı \.ılo11l.ırı11d.ı

tiı k.ırı1l1gı lıi/llıı:r '>UI1ulııı.ıu h.ııl.ıııdı.
biıı.ıd.ıki

13 ç.n

'' ı

r

ı...

K \'

ocıgıııı11 .ı lt

1 .ıpı'>ı

,\lurt:ıkl.ırııııı1ı11 r.ıııı.ııııı11d.ı .ılr 1 · .ıpı 1ı:
ı:kipnı.lll

\ L'l1ıkıııı: ç.ılıını.ıl.ırı l'.ıpıldı.
hki rı:k11olojin· '>.ılıip urı:tiın .ır.ıçl.ırını1/ıl1 1ı: r.ıb.ık, b.ırd.ık, ı;.ır.ıl, k.ı)ık. ııı.ı,,ı,
,,ıııd.ıll'ı: gıbı '>LTI ı' ı:kıpnı.ml.ırınıı1111
\ Uldı: -1-0'ı \'L'I1ılı:ııdı.
1\0-9001 ilc ilnili

~-.ılııııı.ıl.ır
t.ını.ını l.ı11d ı. ,\ ltıdurlu o ı~ıı u.
~

/\111

'>ı'>tı:ıııı: ı:ıırcı..;r.ı'>I'OI1ll ,,ıııl.ı11dı.

,\lil-

lı:n ckillcrinıi1iıı ~-.ılıı·nı.ı ,,ı.ırk-ı·ı11dı:11 k.ı

bodnıııı k.ır, ııı.ıl ,,ınıı.ı11lıgı dı:pol.ırı,

i ı

pı:r'><>ıll'linı1/l' .ı\ · 

lıkl.ırıl1d.ıl1 1.ıpıl.ııı ,,ı h ir kı:,iııtı ilc '"~ır

TB,\L\1\Iı: kunıl.111

ıı:kliııı: do11uınınılıııuınır.

mr

ko11ukl.ırııııı1ı .ıgırl.n .ıbi

1ı: ı:kıpııı.ıııl.ırı r.ıııı.ınıı:11 ,·ı:ııılı:11dı.

ı~·ı:ri'>il1dı: ı:'kinıi) 1-ı: '>t.tl1d.ırr dı)ı du1 · .ır
nımlugu .ılınıı \ · ,ıprırılııııırır.

\.ıbir (),ın,ıl1 ,\n·ı \o\\·,ıl · ~c,i,111dı:

du1n· 1 ·.ıh.ıııcı
lccı:ginıil \'ll'

,\ıı.ı

H izmetleri

Torı:11 ·ı:ıbur Koınur.ı11lıgı

ll'

dırildi.

t:ırklı

Hizmetleri

Yangından Konının.ı

1-L\CCP (;ıd.ı c;u, ı:11ligi Yo11ı:tını 'ı i'<tckuruldu 1ı: !''ıl-. r.ır.ıfı11d.111 hı:lgı:lcl1-

' ıp olnı.ı,ııı du)UI1L'l''>ı\ · Jc, kuJı,lcrdı: .ıp.ı-

'• ,

\ \ , ı 'ı 1

\1

t

ı ı ı

'

ll

K

4. Yasama

Yılı

r.Hİ1~

lllC\'I'C \T

Yeni

ıııutf.ık ckipııı.ınl.ırı

r.ırJı

\CIYi-,inc
ik

h.ı'ıJ.ındı.

\Tıııcklc.:ri

ıııi;. i bulurd.ı pi)irınc\·c h.ı)l.ıdık.

Ink '>m

Bu

-,,ı

1 ·.ıg nikcriıııiııdc .ız.ılııı.ı '>.ıgl.ı 

nırkcn, k.ırı 1 · .ıg kull.ınııııdJn k.ıldırıldı.

( H.ııııur

t.ırlıl.ırı h.ıriçl

ik kır
llll/i cr nikcriıııindc ciddi .ınl.ııııd.ı .ız.ıl
ııı.ı olurken, bc\'.11. cr riikctimimk ciddi
.!rtl) '>.ığl.ıııdı.
l-li zıııcr k.ılirc-,ini (>l<;ıııck içiıı

,\ lutt:ıkl .ırıııı ıld .ı ll\ ·g ul.ııı.ın iircriııı f1l.ın

l.ıııı.ı-,ı
r.ırlı

Konukl.ırımızın '>.ıglıklı lK-,knım:-,i .ıdın.ı
ıııcn\ııııiil'lk \'cıprıgınıı; pl.ınl.ıııı.ı

ik h.ıııım.ıddc riikctimiııck i-,rikbir -,i-,rcm kuruldu.

her iki

Y.ı

'>.ıııı.ı Yılınd.ı d.ı koııukl.ırııııı;.ı .ıııkcr

UY-

gul.ıdık. :\lııı.ııı '>oııuçl.ır:

3. YASAMA YILI

4. YASAMA YILI

Scn ·i~.ıiın ı11..k ıı ıııcnıınıni\'Ct

I .c; Jl"ttcıı

0

0

ıncnıııuııi\'ct

o

o

c.;s

70,9

S.ılonl.ırınıı11ıı lıijwıııııdcn nıcıııııurıiln

Yi1n:ckkri ıı lıij,cniııdcıı ıııcnıııtııli\Tl

Ycıııck ~l')i ılıligiııdcıı ıııcıııııuııi,·cı

B.ı'ır.ıbipligiıııi; r .ır.ıtiııd.ııı 1nilcıı

BAŞTABİPLİK
S.ıglık ,\1crkcziıııii'ck

O1 Ekim 200S 3 ı ,\1.ın'> 2006 r.ırihlc.:ri .ır.ı'>ıııd.ı
20.433'\i ,\1illcnckili IT h.ıkııı.ıkl.ı ni kiiııılti oldukl.ırı , 70.346\ı pcr'>oııcl \'c
b.ıkııı.ıkl.ı Yiikiiııılti oldukl.ırı , 2.043\i
cıııckli pcr'>oııcl olııuk iizcrc roı1Lım
Y2.i\22 h.ı'>r.ıııın ımı.ı\TllC 1·c tcd.n·ilc.:ri
\ ·.ıpılıııı)tır.

hi1.11ıcrlc.:ri için 3 milyon 367 hiıı i\ ı 6
ni , l.ıbor.ınl\ ·.ır rcrkiklc.:ri i•;iıı 2 ıııih · oıı
ı 7 1 biıı i\t}3 ni olııı.ık iizcrc ropl.ıııı
S.S39.709 nl\lir.

1-'.ınır.ı Koııtrol
Di iııcııı

(;ruhu

r.ır.ıfıııd.ııı

22.

4. Y.ı-,.ı:ıı.ı Yılıııd.ı 26 hiıı 49S

.ıdct -,.ıglık kuruımı rcd.ı1 · i t:ınır.ıl.ırınııı
rıhhi ıııcclcıııc'>i 1·.ıpılıııı'ırır.

Biwkiım ·.ı, ~1 ikrohmıloji

l.ıhor.ırll\ ·.ırl.ırıını7d.ı

bu

hii'llıcrlcriıı ııı.ıddi k.ır)ılıgı polikliııik

S

biıı

\'C R.ıdmloji
041\'i nıillcr 

,·ckili IT b.ıkııı.ıkl.ı nikiiııılii oldukl.ırı,
21\ hiıı i\7Y\ı pcr-,oııcl \ 'l' h.ıkııı.ıkl.ı l'ii kiııııl\i oldukl.ırı , ı .OS ı 'i cıııckli pcr'>oııc.:l
olııı.ık iizcrc 34 biıı Y7X .ıdcr h.ı'>t.ı\ ·.ı
rcrkik , · ,ıpılıııı'ırır.

K.ırdi1·oloji Kliııigi r.ıııı doıı.ııııııılı oLı 

r.ık '>.ığlık hizıııcriııc b.ı'ıl.ııııı'ırır.
'Sağlıklı Yaşam Kampanyası'
'>iııdc, k.ılp '>.ıglıgı,

qvcr'>iz

koııul.ırıııı

kit.ıp lı.ızırl.ııı.ır.ık,

çcrçc,·cruh '>.ıglıgı, di1·cr \'C
içeren k.ıp-,.ıııı lı bir
ıııillcrvckillcriıııiz \'C

pcrvıııcliıııii'l' d.ıgıtııııı \ ·,ı pılıııı'ırır.

~ı

'

!·(,\\ll'IIK

K\\11"-1/

"''H

... , ,

,\11111 l l ' l l l l {

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

ULAŞTlRMA ŞUBE

ıı1·gıııı ol.ır.ık \'l'llidcıı

MÜDÜRLÜGÜ
-1-. Y.ı,.ıııı.ı Yılıııd.ı; TB,\L\1 B.ı)k.ıııı.
TB,\L\1 B.ı)k.ııılık Di1 .ını L\·d:ri, l'.ırri
C n ıp B.ı)k.ım eki lle rı, llıti\.1\ Koııml·o
ıııı l t1)k.ıııl.ırı, lllml.1r.ır.1\l Koıııiwoıı IT
(;nıp B .ı)k.1ı1l.ırı, TB,\L\1 hki B.1)k.1ııl.1rı, TB.\L\1 Cmcl Sekreteri IT Y.1rdıım:ıl.1rı, l'cıvıııcl Scn·i,leri 1 c İd.1ri Birimlerin
gliııltik i)lcriııiıı k.1r)ıl.ııııııNııd.1, ilgili
ıııc1zu.ır IT nıııctıııclik lılıkuıııleriııc ll\·guıı ol.ır.1k, .1r.1Ç·)ol(ır t.ılı\i\ lıı1111Cflcri

dti1cııleı1ıııi) 1·c nınınılıııli)tur.

Bu lıi/lı1ctlcr 166 pcr\oııcl

1

tirilıııc,iııdc kull.1ıııl.ııı .ır.ıçl.ırııı lı.1kıııı,
oıı.ırıııı, .ık.1n·.ık ıt

IT 1·.1g ikııı.ıllcri, tr.ılik
tc":i l i)leııılcri, k.1\ko n· rr.ılik '~gort.11.ı
rı, otoh.ııı 1c kopnı gcçi)lerı ıle ılgilı i)
n· i)lcııılcr ,\ludtirluguıııuz r.ır.ıfıııd.ııı
nırlinıl ııı iı)ttı r.

KREŞ VE GÜNDÜZ

cdılıııi)tir.

g01

<mııııc .ılııı.1r.1k, ,,1glıklı, gli1cıılı

!i.:r.1lı

1c

ıııck.1ııl.ır.ı diiıııı)ttırcbilıııck ıçin, ı:ırklı

renklerde, .ıııti.ılerjık ııı.ıl;cıııclerlc ho,·.ııııııı), tcıııiııdc 1 c d<i)cıııclcrdc de .111~ı.ılc:rjik, kol.n· t.l)ııı.ılıilir, kol.n· tcıııi;le
ııchilir ııı.ıl;c:ıııeler kull.ıııılıııı)tır.

Krc ) hiıı.ı,ıııııı gıri)iııc ııı.ırkiz l'.ıprırıl.ı
çocuk IT\tin:rlcri hur.11·.ı t.ı)ııııııı)tır.
Kirli .ı1·.ıkk.ıbıl.ırl.ı kurum i\·iııc giri) cıı
gcllcıııııh n·lileriıı gonııınılıı di.ılcııı 'i'r.ık,

tcıııidc \·onıkl.ırıııııı \Iıııı:ı giri)·\·ıkı)l.ırı
ııı koıırrolcrım:lerı \,ıgl.ııııııı)tır.

c 1-;; .ır.ıçl.1

1niııe gcririlıııi)tir. (;iıredcriıı 1niııc gc-

dckorc

(,'ocukl.ır ııı 1·.ı) grupl.1rı, gcli)iıııleri

,\kcli\'tc HACCI'

(;ıd.ı (;u,-cııligi

gıli ol.ır.ık b.1)l.ırıl.ııı \·.ılı)ııı.ıl.1r.ı

ilc ilc\,1\ ol-

ııı.ık ti;crc ıııurı:ıgııı 1·c çocuk \Tıııcklı.ı
ııc:,iııiıı

li; iki

)·ırtl.ırı

TS 13001 H ,\('CP
gcriril-

Yoııcriııı Si\tcıııiııc u1·guıı lı.ılc
ıııi)tir.

29 .\r.ılık 2005 r.ırilıiııdc TB,\L\1 Sow.1l
H i/lı1ctlcr ,\ hıdurlııgu ımıtı:ıkl.ırıd.ı [~ir
likte Krc) 1 c Clıııdut B.ıkııııc1 ·iııiıı ımıt
Lıgı HACCI' Cıd.ı (;u,cııligi Yoııctiııı

BAKlMEVi

'ıi'tcıııı hclgc,ıııı .ılıııı)tır.

200S-200(ı

egitim doııcıııiııde Tlt\L\1
(,'ocuk B.1kııııC1iııdcıı6 ,\lillenckilı , 136
pcr,oııt:l çocugu olııı.ık utcrc ropl.1ııı
1-l-2 çocuk Lır.1rl.ııııııı)tır.

200-l- rılıııııı \Oiltıııd.ı TS 1-. :--\ l.'ıO
9001 :2000 K .ılirc Yoncnın <.,i,tcıııiııiıı
oltı)tunılııı.ı\1, crkıııligiııiıı 1 c dc1·.ıııııııııı

Bucgiriııı doııcıııiııdc

\Oil .1).1111.1\111.1

.\! illi 1 -.gırıııı
B.ık.ııılıgı okıılııııcc'i egitim progr.ııııl.ırı
ıııiıfinl.ır progr.ııııı ıın:ııl.ııııııı). buıııııı

1.ıııı \lLl iııgilitcc, ııııı;ık, lı.ılk onıııl.ırı,
;T,iııı, 'cr.ıı;1ik 1·c dr.ıııı.ı cgirııııı 1·crilıııı)
02 f-l .ıtır.1ıı 2006 t.1rilııııdc 30 \·ocııgıı
ııııı; ıııuıııı cdilıııi)tır.

Krc'ıııııi1 k.ıp.1lı oldııgıı lıir
ı\·LTI\ılltlc, \lllıiJ.ırıını;

.11 lık \ll re
\·ocuk \,1glıgııı.l

,,ıgl.ıııııı.ı\1 .ıııı.ıcıd.ı h.1)Lıtıl.ııı \·.ılı)ııı.ıl.1r
gclıııi)tir.

<;ocukl.1rııı Yıl içinde 1·.1ptıgı rc,iııı, ,cr.ı

ıııik gibi \.1ıı.m.1l Lı.1lın-rlcr ıki \ergi ol.ı
r.1k, ·r-B.\L\1 T<ırm '-,,;loııu gıri'ı lı<,ıluııdc
H.11ır.ııı .wıııııı ikinci lı.1ft.1\IIltLı \crgileıııııı)tır.
•

4. Yasama

Yılı

TEKNİK DAiRE BAŞKANLIGI
IŞLETME VE

"K.ırdcı ( lkul K.ııııp.ım·.ı"" k.ıJ"·ıııııııd.ı C,:.ııı

YAPIM

k.ı1 .ı ' liır.ııı Cııııcı

MÜDÜRLÜ GÜ
Bu

ıırılıııııtır. Ogrcııukrc 1·cnı doLıpl.ır

doııcıııdl', liıt.ııı.ık .\ludurlu~uııuıı k.ı1 ıl

iıllıııctkrıııdc ku!Lıııılııı.ık u;nc: Ccncl ı..:unıl
\ l' Kc Jllll\Y< ıııl.ır.ı \C "ı k.l\'ıt \ l' dc)ıli·c \l\tl'tl11
kunılıııuıtııı·.
Yenı

1 .ıpıLıL.ık kutuplı.ıııc 1 c .ıı·ı11 bııı.hı ık
1 .ırııııı.ı"

dtl!cııkıııııııtır. Y.ırııııı.ı1 .ı k.ı

tıLıcık pnııckr 21 .-\su't"' 200(ı ı.ırihıııdcıı
ıtih.ırcıı tc,Jıııı .ılıııııı.ı1 .ı h.ııLııı.ıukııı·.

1WıO
lopll'

11lıııd.ııı

be rı

,,ılılJ'

ckoııoıııık ııııınııııı dolduı·.ııı

Ic

lıinııctlc oLııı,

c,kj

tckııo

hı ı\lerkczi 1·crıııc ""ı tckııoloplc

m·gun
l)X d.ılı.ı 1 crıııılı 1cııı hıtm .ı ve Sogııt
Merkct-i kunılımııt ur. Bu ,,nnk dog.ıl
tuk.ctınıındc 0 o2X ı.ı .... ırnıf ,,ıgl.ınıııı)tır.

ltı/de
ııı.ı
!;.lt

TB,\L\ 1

k.ııııpu,uııdc

\Til'l"'ll

ol.ııı

l·kktrik ll'

'liılıı IL''l,,liJ.ırııı h.ıkıııı

t.uıı.ııııLııı.ıı·.ık dı ı

kııııııııır.

1 .ıpılııııı.
\C on.ıı-ııııı

1 c ı~- cep lı c hm·.ıl.ırı 1-cııı.

1 !.ılk Lı Ili ıkıler Bııı.ı" B Blok ı ııııındcki 1 uru
ll' ııınd11cııkrı . \ıık.ır.ı .ınduit t .ııı
ık k.ıpl.ıııııııı 1.ıgımır "" uııd.ııı ctkıkııcn
, \ıı .ı Bııı.ıııııı \Tl rc'lııckkı kuı·.ıııgk;kr .:.ıııı
ıııgl.ı ik l'l'lltkııııııırır.
ıııc nılLırı

Ccııcl '>ckıncrlik lıllıııct bııı.ı" ıçin ııııııı.ırı
pnııc

Bu h .ırıııd.ıki :-.:ııısin \.ı1 .ın

llkogı·ctıııı okulııııd.ıkı hııtuıı ı~ k.ıpıl.ır dcgıı

lllCIClll \C

,\lılli Lgcıııcıılik l'.ırkıııııı l'cllılkıı dıı;cııkıı

mc' ı ~-.ılı]ııı.ıl.ırı k.lJ"·ıııııııd.ı .ıııli Jı.ı1 ll/ \Tillkııııııı 1c ctr.ılıııd.ıkı ;cıııııı .ıııdcnt t.ııı ik
k.ıpl.ııııııııtır.
\ .ıhıt o,ııı.ııı ; \\cl

llınııct Bııı.l,IIILb B.ı ı

!·.k

k.ııılık ,\l.ık.ııııııı.ı gckıı 1i1.ırctçı lın ·cıkriıı
k.ıhulnlıkccgı ,,ıloıı l',ıpılııııııır.

r.1ltı lııdr.ıııtlı \tılu y.uıgın ... imdurınc ...,j...,ıcını

1 Lılkl.ı

ITrliiC llllll k,llll!'l"ll k.ıp,,ll .ıc.ık )CkıJdc ll ili'
l.ır.ır.hı ... ı.ınd.ınl.ır.ı u\·guıı n.·nı bır ... ulu \'.ııı
gııı "ıııdurıııc '1\lcıııı tc"' cdılııııı. kull.ıııııı.ı

ııı.ı od.ıLıı-ıııd.ıkı lı.ılıLıı· "ıkulcrck; 1 niııc Lı

"ıli~ u .lll.l tc..,ıı.,,ll h<ınıl.ırı \l' ... u dcpo..,u \·cııı

kıııııiım.
l ·.gıtiıııc

Lk\lck

oLıbılıııck ı<,ııı du;cııkncıı

llı ıkıiL.,- Bııı.ı'lııd.ıki ıııılk11ckılı \·.ılıı

ıııııı.ıt p.ırkc

1c !'\'('ver

1 Lılkl.ı Ili ıkıler Bııı.ı,ıııd .ı huluıı.ııı ıııılknckılı

lC 'l·kı-ctn od.ıl.ırıııd.ıki .ınlıııi.Hııı.ı '"'in:' i
X() illitCil -tOO lu1c \ık.ırtılııııııır.

lııa l

1 ('

ı \1 ı

'

ı ı h.

" .\ \ ı ı

d<>ıcıııc 1.ıpılııı.ı'ı ıı

lcrı t.ıııı.ııııl.ııııııııtır.

... ı 1 ' \

1{

ı

... ı 1

\ı

ı ı ı

ı

'

ll
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'kpc k.ıktnl .ı ık '>por lc·,ı,Jnıııde hıılıııı.ııı

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜGÜ

nHıtLık1.1rt!l d<lg.ılg.ll.l d<Hlll)lllll t)lcrı t.ı 
ııı.ııııl.ııııııııııı

(;enel kıırul ).ıloııu ckkınıııık m"i.ıın.ı

~oo;;

1ok

h· lu!

.1111ıd.ı ılı.ık"

1 .ıpıl.ııı IB.\1.\1

l.uıı.ı ...,ı..,teııııııı hc,k\cıı kc,ııltt\t/ gu~· k.nıı.ık ·

B.ılıı;ekrı Oroın.ııık '>ul.ıııı.ı pnııe'ı t.ı.ıl11cte

Lı rı \'LTıııc 2 .ıdct k"-··.ııltt"ıt/ gu't k.H ıugı fe''"'

~L\Illl) 1c k" .ı1'L1r11ıd.ı ı.ıııı.ıı11Lıııııııııır

edilınıııır.

11\,\!.\1 IL']II

.ıl.uıl.ırllllll l',ıki.ııık

hır ki\1111Li.ı Oıoııı.ıı ık \ul.ıııı.ı

!·,kı hı .\krkoıııııı ltkıl.ıc.ık olııı.ı" 1c rr.ılo

+O dek.ırlık
)1\tellllllL' ~c

\ ılıni\! II'

d.ııre,ıııııı ı 1·cııı 1 .ıpıl.ıc.ık ol.ııı kuıuplı.ıııc
.\rı11 1c (;cııcl '>ekretnlık llllıııeı llııı.hı .ıLı

hıı .ıl'!.ır11ıd.ı ı.ıııı.ıınl.ııı.ııı

I'lt\1.\1 hı ).ııırı·.ılı

ııı ı<;ıııde k.ılın.ı'ı ııcdeılll k ı ı.ı"ııı11.ı\l ~ere· ki ı

ligındcıı dol.ıu hcın Jl'IH..T.llork:rın hen; de

hııı.ı'ı \Cl re'ı pc1·1.ıJ ınıııı.ırlıgı preıı,ıpkrıııc
lll

ır.ıtiıl.ır11ı, ınıiktiekılı ow ~.ır.ıpııd.ı ı.ılı'"

,,. u1·~ul.ıın.ı" ılkh.ılı.ırd.ı gcr\ekkııirılııııııır.

cdikcd. holıııııc ı.ıııııııı.ı'ı 'oııcc'ı proıckııdır ·

~ı11ı ol.ır.ık pnııckııdırılını). hııkı ı.ı,,ırııııı

l·.geıııcıılık l'.ırkıııd.ı

tıK ılı.ık" l.ıpılınıııır.

IX \:ı,,ııı-1 .\!.11" ı.ırilı

lerı .ır.ı\lııd.ı ~crı;ckkııırıkıı kultur ctk11ılıkkrı

llıtl\,1' koıımnıııl.ıı-ı dıpı.ıl k.ı11t '"ıeınkrı ll'

\'L'I\l'IL'\IIldc p.ırk 1 C) ıl .ıJ.ıııJ.ırı lctııktıllll) 1 c

hı!~"·" .ır hc,kınc p.ıııol.ır111111 elekırık ke\111

oıı.ırılınıııır. l'.ırk11ı ıkı ~ırl)llll' l'·ırk11ı ı.ıııırı-

ııkrıııdeıı cıkılcıııncıne" .ıın.ı,ll Lı

1111111 1.ıp.ııı 2 .ıdeı ıııklı p.ıııo 1.ıpıırılııııııır.
.\1 rıc.ı p.ırkr.ı huluıı.ııı 22 .11 rı ulkc·dcıı ~ckıı
.ıg.ı\·l.ırııı hı ıkı ı.ııııt ını p.11H>i.ırı \·cııılcnı;ll)tır

200 k\'\
guı..undc kc...,ınıı-.,ı; gu~· k.n ıı.ıgı .\11.1 Bııı.ı 2.
Bodrııııı k.ıı.ı te"' nlilınıııır

1 l.ılkl.ı

llııkıkr Bııı.ı,ıııd.ı hulı11ı.ııı '" ekoıııı

ını k oınrı11ııı doldurıııuı hulıııı.ııı

ll

1X \: 1\,ııı

~OO(ı'd.ı

\·.ılı)ııı.ı ... ı ....ıgl.ınınt)tır

ıl.uıd

gulu dıkılıııııı ır.

'ııa l

>·

'

ı

"\\ı

;i

.ııı.ı okull.ırllllll k.ııılııııı ık ~ul dikımı 1.ıpıl ·
ıııııtır. l'.ırkt.ı huluıı.ııı 3 p.ınere 300 .ıdct ıııe

\OI"llll l"l'\ 1/\ ' 0il/.lrı \ .1pıJ.ır.1k d.1iı.1 _:.!li\CllJiır

ı t ı \

.\kd" B.ı,k.ıtıllnllıtı , >ıı
\e, ı ı lı ko~ ret 1111 1 e

derlı~11ıdc \nk.ır.ı'nııı

.ıdet ,ı,,ııı

;

\

'

{

\lı

4. Yasama

Yılı

!(ÜLTÜR-SANAT YAYlN !(URULU BAŞI<ANLIGI
TB.\l.\l'ı1i11

XS.

:\~·ılıı Yıldoı1uııııı

B.1k.1ıılıgı iıhirligidc " Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Etkinliği" dll!c11lcı1di. 10 .\l.ırr 2006
t.1rilıiı1dc Dn kı Rc,iııı l k1·kcl ,\ l lıll''İ Kıııı 
'cr S.1l<ıı1tıtıd.ı ~crçcklc)tirilcıı gecede, t\ıık.ır.1
Dc1 kı KJ.ı,ik Tur k .\ltı;igi Kormtı 1 c D e·\ Ic ı
Ti1·.ıır"'tı ,,ıı1.ııçıl.1rı r.ır.1fıı1d.111 ,\klııııcr :\kif
l ·. ı·,m·\ıı1 C\crlcri 1·c ıiiı·lcri 'c'k11dirıldı.

1c .\!illi
çcrçn-c

L~cıııc11lik Yılı kuıl.ıııı.ı crkiı1liklcı·i

>illlk;
l'tılıur

1c 'liıri11n B.1k.1ı1lı~ı ııh11·li~i ilc lı.uır
" Hat, Tezhip ve Ebru Sanatları" 'cr
~i'i S ~.kiııı 200S r.1rilıi11dc,
l.1ı1.1ı1

:\11k.ır.1 Bunıkıclıiı·

lklcdi1·c B.1]k.1ı1lıgı iıhir
" Rir Nefes Ankara " rc'\1111
200S r.1rilıi11dc,

l ..t ,\ l.1rt Tıp B.n r.ııııı 'c S.ıglıklı Y.ıi.1ııı K.1ııı 
Kultur, S.ıı1.11 \'l' Y.ı1 · 111
Kurulu, TB.\L\1 B.1]t.1bipligi ,,. C.ui l'ı1ivcr 
,jıc·,j Rckrorlugu i.)hirligil·lc lı.ınrl.1ı1.111 1 c
Tl\ .\ 1.\l B.1,ııııc'l'il1dc h.1,ıl.1ıı "Sağ lıklı Ya pm" kir.1hııııı1 t.1nıt11ııı, l.J. ,\l.1rı 2006 t.1ri -

lı~i\'lc lı.1nrl.1ı1.111

'crgj,j l 3

Fkiııı

p.1ı1\'.ı" k.1J"·ıııııı1d.1,

\.1ı1.ııçı ı,ıııcı Ycdik.1rdcı ı.1r.1t'111d.ı11 lı.ını'i.ı-

11.11\ "M.ırdin: ı'vledeniyctlcı· Kapı sı" rc·,iııı
'crg"i l .J. K.ı\1111 200S ı.ırilıi11dc,
."ı.ık.ır1·.ı

lıiııclc du;cıılcııcıı ımcıılc gcı\cklcııirildı.

Cu11dt11 ı.ıı·.1 ve Anıtlar" hı
ıogr.1f 'crgi'i 22 K.ı>ıı11 200S 1.1rilıi11dc,
,\ l illctl·ckili

Stılc1111.ı11

Kiı.ıhıı1 lı.ınrl.1ııııı.1'111d.1 k.ıık"ı ol.ııı <>~rcıiııı

f111d.ıı1 lı.uırl.ııı.ıı1 "Ağ; ıtbr

TB.\l.\1

~net'

l lolu11dc

i11·clcriııc pl.1kcı l'lTıldi 1c kir.ıhı11 d.ıgıtııııı 1',\·
pılııııııır.

.ıçılııııırır.

" XVII. Milli Egeme nlik

2.J. 1'..1,1111 Onrcııııcı1kT Cu11u ıııtıl1.1'l'hcıi\'lc
.
Xl iliıııi;dcn t;clcn ıcııı>ikilcr TB.\L\1 B.1ı k.1tılckili 1c Kultur, S.111.ıt ll' Y.nıı1 Kurultı
B.ı)k.1ı1ı ,,1\'111 :\c·1 1.11 l'.ıkdil t.1r.1fı11d.1ı1 k.1bul
~

l.J. :\i,.1ı1 2006 ı.ırilıiııdc K11ylıir ilin1i1dc
1 c· Kıı ·ıc

du;cı1lcııııııı, 'l'111J'OII'lll11cl.ı :\ı1k.1r.1

lıir\lcn k.ırıl.1ıı biliııı .1d.1ıııl.ırı Çl')İtli bıldirilcr

'ııı1ıııuıl.ırdır. A1·ııı .ıkı.ıııı,

cdilıııiııır.

Kırıclıir :\bd.ıll.ır

TRM~I ' nin 86. Açılı~ Yıldöniimii Kutl.ıma

Etkinlikleri

Kapsaınınd .ı;

();cl

k.ıııl.ııı 11ıilkt\ckili

Kııı1'LTİ ıcnlııııı, koı1,cri 'cmpoznı-

:\i,.ın

2006

ı.ırılıindc

nılu'nd.1 ıopl.ıı1dı.

TB ,\1.\1 CL'Ild Ku -

,\ Iccli' B.ı )k.ııılıgı \Cdile getiren ko-

ıııı ım.ı1.1r 1',1['tıl.ır.

Turki\·c )<>kn Ktılııbıı'ııcc lıcr 1'11 ~L·Icııck'cl
<>i.ır.ık dlllcı1lcııcıı "T RMM Kup.ısı Ko ş u 
s u" bu ı·ıl ıLı 22 :\i,.ın 2006 t.1rilıimk . \ı1k.ı 
r.ı l lıpodroımıııd.ı \'.ıpıldı. Koıııd .ı Frk .1ıı
Yıık,cl 'ııı ,,ılııhi huluııdui'ıı Y.ı ı.ırc ık "imli :\ı,
)<>kc\·i .\1. k1\·.ı ilc hiriııci gc·ldi. :\ı'ııı ,,ılıibi-

7 .\ !.ın 2006 t.1rilıiı1dc TB,\!.\ I Şe
ll olu 'nde .ı\·ıldı.
TB .\ l.\1\lc k.1htıl nlili)iı1ıı1
ll' ' !iıı·i1ııı

1·ıldoııuııııı 'cbcbı\'lc, Kulıtıı·

~ı

\ ' 1 ı "- 1 1

i;lc

H1 l liıııİ;lkıı gelen il b.1]·

k.ıııı ogrc11cıkr, \',1J'ıl.ıı1

iıhırligi\'lc

k

.ıd.ııııl.ırı

\·ııııiııin .ın.lıııd.ııı ">onıııl.ırıııı

I l.ırr.ıtol!;lıı
I lıını;dL~ki urilıı c... cr\criıı ıııinY,Hurlcrindcıı
olu~.lll ~~ l\1ini .ıtürk', . . crgi ... i. 1-.rnınıın \ '.1liligi

1 (, 1 \1 1 '\ 1 1 h

\C bilim

Birle şi mi

22

l l.ııı.ıwglu ,.,. lhr.1lıiııı
ı.1r.1t'111d.1ıı lı.111rl.111,111 ll' l·.rlltrtll11

hııkl.il .\l.ırıııııı11ı1

Yıl

111.1

3. Dönem Türkiye Ögrcnci Meclisi Özel

\.111.ııı;ıl.1r Do~.ıı1

HS.

Kultur B.1k.ııılısı
,\lu;ik · ı ııplulusu'ıK.ı 86.

111İ]t ir.

Dünya Sigarayı Bıraknu Günü cıkııılıklcri
k.1p,.ıııııı1d.ı, l) ~ub.ıı 2006 t.1rilıiı1dc S.1glık
B.ık.ı11lıgı ııhirligil'k Tlt\L\1 Şeref l loltı11dc
dlllcl1kncıı torcııdc, pek ~·ok 111illcn ckiliıııı;
")2;·1r.11'1 bır.1kllkl.1r1111 k.1ıııuol'l111.1 ıl.1ıı cııııiı
lcrdil'.

ı·ct·

Scıııpozyuıııu"

\

\ H 1 '1 1

.\ t

1 1 1 1 1' \ll R
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-29. Tur k

Dı! B.ıiT.ıını IT Yıııııi' l·. ınre\ ı

O'J. OO\J.ı T ll,\1.\1 , \ ı.ıı~ırk .\ııııııı.ı (,denk Ko

.\n ·
'e
her ni t<>pl.ıııı "·k11 .ıl.ıııd.ı Tıırk Dılı 'e K ııl 
ııını'ıw lııtıııcr nkııkrc. Tıırk,·e\ı oJcıılı. gutd. cıkılı kııll.ıııııı.ı'ı' !.ı ornek ol.ııı kııı. kıı 
nıııı \ 'l" kıınılıııl.ır.ı 1crıkıı " Türk O ili Ödülleri " Torcııı 3 .\ !.ı'· " 2006 t.ırıhıııdc J ,ı.ıııbııl

ıııılııı.ı" toreııı\le h.ı~l.ı1ıp .. \ ıııık.ıhır, Bınııu

Dolııı.ıh.ıJı,·c '>.ır.n ıııd.ı ,,ıhipknııı hııldıı

ne · ı B.\ 1.\ ı
n ldı.

B.ıık.ııılıgı'ııc.ı Kııp.ı

TR ı\l ı\l'nin

'c

l'l.ıkcı

'e

ııı.ı !·.ıkııılikkrı k.ıJ"·ıııııml.ı ger~ckkımikıı

86 . A ç ılı ~ Yıld ö nuıniı Rc ~ ıni

T ö re n leri ,

23

~1\.ııı 2() 0 (ı J'.ıuı· guıııı ,,ıh.ılı ,,ı.ıı

Bıınık ,\l ılkı .\ kclı"

1e TB.\1.\1 \k cb.ıııı
eden ıoı·eııkde "ııı.ı crdı. ,\\lll .ıkı.ıııı, dn kı
pnıtokıılııııe rB.\ 1.\1 ll.ı 1 k.ıııı ,.nın Bııkıır
.-\lU ~ <. ı .ır.ıfıııd.ııı 86. Yıl Rcsc p,iyonu 1e

J'ıırkçcnın dognı kııJJ.ıııtmıll.l
.ıııı.ıu1 !.ı. Kıılnır, '> .ın.ır

1c

dc'il"K

\ 'Cf'llll"k

Y.nııı Kıırıılıı lıı 

ııı.ılc'lnck, .\ lıllı l· gıııııo B.ık.ııılıgı. K.ır.ıııı.ııı
\'.ılıligı

n idi.

n· Tıırk J) ıJ Kıınıııııı l ıhırlıgıdc dıı 
" Türkçenin Ooğ ru Kull.ınıını "

teııkııcıı

TB.\1.\!' ııııı

konultı konıpo1ı'n ııı \ .lrl)ll1.1..,1. orı.ıot!rctiııı

ı ·.gcıııeıılık Yılı k.ıp,.ıııııııd.ı ıılgııı.ıııı.ı1·.ı

X:i . .\çılı) Yıklııııııııııı n· ,\ lılli
ko
ııııl.ııı " TB ı\l ı\1 u , tün Hi~:nıct Oduıi.i ",
200(ı 1·ılıııd.ı 1.ıpıl.ııı ,kgcrkııdırıııe 'oııııcıııı

ogrcııcıkrı .ır.ı,ıııcl.ı dııtcnkııdı
ıı,- dcrccnı, Tok.ıı. Y.ıi0\,1

den

d.ı ,,ılııpknııı hııldıı.

1c

Y.ırııın.ıd.ı

ilk

.\rd.ılı.ııı ıllerın

k.ıul.ın ogrcncıkr .ılnııııır.

Kıılııır :-ı.ın.ıı

1 ,. ).ınn Kıırıılıı, -L \.l,,ıııı.ı n lı
ı:ı.ılı\·ctlcm k ılgılı ol.ır.ık -t ı.ıııc ı .n ın çık.; n .

2 .\!.m, 2006 r.ınlıiııdc TB.\1.\1 \k 1.ıpıl.ııı
ı<>rcıık Tıırkı1·e ( ııııılııımeıı J)e\leıı 1e .\l ı!
lcııııc ıılm.ıl \l" ııJıı,J.ır.ır.ı" dutnde ıi'ııııı

ııııııır. Bııııl.ır;

1-t . .\l ıllı

lıınııeıkrde hıılıııı.ııı. Türkne'ııııı ı.ıııııııııııı.ı

1S

k.ııkı ,,ıgl.n.ııı Jı.ılkııı refılıı, egııııııı. ııııırlıı

lııgıı \e.""'·ıl.gelıııını ıçın ,·.ıı~.ıdı lııtıııcıkr

.\l ı ili l·gcınenlık '>cıııponıınııı

,\1 ıl li

de hıılıııı.ııı 2- '.ıı.ıııd.ııınıl!.ı ııı.ıd.ıh .ı 'e he
r.ııl.ın TB,\1.\1 B.ıık.ıııı ,,ı, ııı Bııkııt ,\ nııç ı.ı
r.ıfıııd.ııı 1en ldı.

l: gcıııcıılık '>cıııpo/\umıı

~. gcıııcnlık.

1'ııkl.ıl

'>.ıglıklı Y.ıı.ıııı .ıdlı kır.ıpl.ırdır.

):ıa l

1- ( 1 ' '

'\.

1 "

1..:. \ '

'

.\!.ı rı ı \l" .\ klııııeı

.\kır !'.ındı

,

\

\ {

'1 1

.\1 1,

1

1' } 1 K

Yılı

4. Yasama

MİLLİ SARAYLAR DAiRE BAŞKANLIGI
ı\la l Sayman lı ğı

ııı.ııılı~ı'ııc.ı, d.ılı.ı oııcc ,,wıııı \C rc,piıi ,·,ı

- TB.\ 1.\1 l;cııc\ '>ckı·cınlig;i lıi/ım·tiııdcıı
,\1 illi S.ır.nl.ır D.ıirc B.ı)k.ııılıgı cımıııc \'l'rikıı bır .ıdcr kurı.ırııı.ı .ır.ıcı 30 ,\ Lırı 2006

pıl.ıııı.ıl·.ııı ıııı:k.ıııl.ırıııd.ıki obıckriıı ,,ı\'!ııı

ı.ırilıiııdc lıi/llH.'!c lı.mr lı.ılc gcıiı·i\ıııi)tir.

1·c rc,pirlnı r.ıııı.ııııl.ııı.ır.ık 1 ı ı~:; .ıdcdiııiıı
1.i ınıııcı kııınc'i ç.ıl ı~ııı.ı l.ırı r.ıın.ıın l.ıııııı ı1rı r.
Zııııım:ılcııcıı ıuııı objclcr, dijiı.ıl l(ııogr.ıt'
k.ı1·dııı.ı .ılııııııı)! ır. , \\Tıc.ı b.ırkodl.ııııııı)llr.

Hcrckc İpck li Dokuma

.\!illi

S.ır.l\ l.ır D.ıirc B.ı?k.ııılı~ı ,\Lıl '-ı.ı1·

Dolııı.ıb.ılıçc S.ır.m

Kulrm ,\lcrkoi , Depo

.\lu/c ol.ır.ık d lll en lcıııııc'i ııc b.ı1l.ıı ııııt) ı ır.
'ı.ır.ı1·ııı bodnıııı k.ıı \'l' ıııu,.ıııdr.ıl.ırıııd.ı
hııluıı.ııı 1OOX p.ırç.ı objc kıınıl.ııı.ır.ık ıı.ık
k lı.vır lı.ık gcrırilnıi)tir.
,\Lı,."

2006-2:) ,\ Ln" 2006 r.ıri lı leri
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ıııl.ııı ı:'kı kullı.ııı biıı.ı,ıııd.ııı K,ı,ı--ı ı l uııı.ı

. \ ı)ı\ i 1·.-K.ır.ılo~ \lT\ i'i \erchıkcck du nı·

nııı.ı k.ıd.ıı-

ııı.ı ııl.ı)l111)tır.

floı·y.ı At.ıtüı· k Köş kü

10 K.ıs ını At .ıtuı· k \i Annı .ı To ı·ı:ni
E tkinlikleri

d n .ı111 cdccı:k ı ıl. ın bcroıı.ırıııı:
[1.'\i\,l! k.ııı.ılı \ .ıı'ıl11ı t.ıl11.111ll.ındı.
· . \ ı.ııuı-k Ko~kuııuıı u;erıııc· oıuı-du~u bı:
toıı,ıı-ını: bolnıı:kı-dı:n olıı~.uı ı.ıblı\Tnın

200+ \ ılınd.ı k.ıı-boıı ch .ıf ı.ık\ ı\ c' ı \ .ıpıl·
30 .ıckrının 'erpıııc \ı\ ,ı,ı \·,ıpıldı.

111ı~ ol.ııı

K .ıdcı bolıııı:nın kuınl.ıııı.ı'ı \ .ıpıl.ır.ık ho!
111ı: r.ı\,ıııl.m \tırtılııwi ol.ııı ;ıt'rrcn .ırıııdı·
ı-ıldı. . \ \Tıc.ı p.ı,J.ııııııı~ ol. ın don.ıtınııı ll'·

111 i 1li~i \ .ıpıldı. Ti:111i1kıı111ı~ ol.ııı don.ıtıl.ı
r.ı p.ı, oıılcYıcı 'unılı:rı:k k.ııodik konıın.ı\ ı

'·ı~l.n .ıc.ık pıllcr ı.ıkıldı.

Genel Ç.ılı ~ ııı.ıl .ır
Ko)ktın k.ılorıkı- fl'\J\,1!1 IT\ ı/c edi ldı.

l-Ion ,ı . \ r.ııuı-k Ko) k ll H'nı .ılın.ın .ır.ı;ı
nin pc\·l,ıJ proıc'i ~·i;ıldı. . \ ııroiııı.ııı 1,,ılı ıle
k,ı\ .ı dol~u ıilcıııi 1 ı\·ııı Bu\ uk~clııı- lklcdı
\'l'\i Y.ıpı !~lerı ,\l uduı-lu~tl\ Ic ~oı-uiuldu.
l kkdıH' ı.ır.ıtınd.ııı \'.lpıl.ıc.ık. l'rı>Jl'ck kull.ııııl.ıc,ık 1.J.()() 111ctıTkup ıopr.ık. +00 111l't
ı-c· kup ~u bı-c,
nıcıı-ı:kup 1111! \ l' 200

:wo

ıııctı-ckup toı-f .ır.llı\T ıı.ıkkdıldi. l'ı-oıı:ııın

Bil l·l·S ılko~rı:rıııı Okulu o~ı-ı:nukrı r.ı
kon \LT \ erıldı. (;,ı;cıcu \,\/,ır 'ı.ı
lıl11 Koç.ık r.ır.ılıııd.ııı '~\r.ırıırk \l' (,ocukr,ıliııd.ııı

l.ıı-" konulu"'\ k~ ı ~erçı:kkvırıldı "Kulrıır
Jn,,ıııı ,\r.ıruı-k" konulu 'er~ı .ı\ıldı "(;,11 ı:
rc 1--upurlerıııdı: 1O K.ı,ıııı llJ3X" .ıd lı \lT"i
.ı\·ıldı. .'ı.ı\ .ıron.ı Y.ııı nol111.ıh.ı!ı\·ı: 'ı.ır.ı\·ı "'
.ı\·ı kl.ırı nd.ı den ı irkd ı. Dolııı.ıb.ı lı,·c .'ı,ır.ı\·ı
.\ kdlı.ıl 'ı.ılon \Lı ",\ı.ınırk 'ı ın 'ın dc·~ı ).ır·
kıl.ır" konulu komer ~ı:ı\ckkirırıldı.
A ç ıl.ın S c rg ilcı·

"hrıkh.ıl (;okkrdı:dır". "lloc.ı ,\lı Rı;,ı"

'er~ılcrı .ıçıldı. B.ııı Kokl'lllı .'ı.ır.n ,\l ohıl
\,ı,ınd.ı o,ııı,ııılı !;lerı 'ıı:r~ı\1

\l'

lc·on.ırdo

ek ,\ l.ın~o 'ın~ı'ı .ı\ıldı.
1;)O. Yıl E t k inlikl e ri
,\ l ıllı 'ı.ır.ı\ l.ır Rc·,ııııkrı \n~ı'ı.
Tı: ııı .ıtik G e zil e ı·

Dol111.ıh.ılı~l' 'ı.ır.ı\ ının 1:iO. \ılını kutl.ıdı

\ .ıpı,,ıı kı,l11ı H' ,ul.ıııı.ı prnını ı.ıııı.ııııl.ın
dıkr.ın ">11r.ı )K'\ ;.ıı proıc·,ının ll\ ~ul.ınııı.ı

~ııııı; 2006 \ ılınd.ı lı.ı;ırl.ıdı~ııııı; h ır dı 11

'ın.ı b.ı)l.ın.ıc.ık.

etkınlık k.lj1\,\llllncl.ı ll'111,ıtık ~!.'Ilin ,\J.n 1,
ı:ıa ı

1(

4. Yasama

Yılı

h.l}ind.ı h,l}J.ıtıJdı

,1\1

k.ıd.ır

1C 2006 1 ılı \Ontınd.l
1\T}Cillhc guıılnı dL·I .un nkc·ckrir.

1 1· kıııı 200S-30 1 l.ı;ır.ııı 2006 r.ırılılerı
.ır.ı,ınd.ı .\\ıllı \ .ır.ıl'i.ırı S6-J. hııı ~SS kı1ı
1i1 .\IT! L'tnıı)rır. .\1-ııı doııcıııde ekk edılen
gl'iır ııııkı.ırı 3 ıııiiloıı 23-J. hııı 62-J. 1 rl'clır.
Sergiler
1SO 1 ıl cı kınlikleri k.ıl"·ıınıml.ı .ıçıl.ıc.ık
pek ,-ok ,L·ıpııııı ilk ı · 1SO Yılın \e" ı; · ı.ı
ıııkl.ırı 1)olııı.ıh.ılıçe \.ır.ı1 ıııd.ııı . \lbuıııler '
h.ı)lıgı .ılrıııd.ı .ıçılııı.ıkı.ıdır. 1)olnı.ıh.ılı,T
'>.ır.ı1 ı kokk'ıl·oııuııcl.ı huluıı.ııı tiıtogr.ıtl.ır

d.m olu).lll 'ngıde J'L'k ,-ok J">rtrc ilk ko
glln ı}ıgııı.ı ,·ık.ıc.ıkııı·.
Kın-ınnsnl i,çbirl~rji lmpm111mdn restoms-

you

Pc tcfriş

çnll{lllnSI ynpılnu

lun·uınlnr:

o;cl ol.ır.ık "rııcg11ıc g"rc d"kt11ı.ııı kulll.l)·
l.ırl.ı 1·cııikıııııekınlir.

Türbclcr

Müzclcr Gene\ ı\tüdürlüğü

\'C

Y.ı1

u; 'iulr.ııı \el11ıı 'iıı ,\\ 1\11' ,cfl-rıııdc gi1dıgı 1 C ·ı tır he ler 1 L' ,\ \ıucJn (;l'lll'i ,\ \ı;dtır
Jugtı kokk\11 oııt11ıd.ı huluıı.ııı t.ırılıı k.ıfı.ııı
re'k\fl ı Rcqı >Ll\\'(
r.ır.ıfllıd.m
. lll ,\tt ıln:nıı;
.
l'l'\fOıT edılıllı)tır.
Y.wııı l.ıı·

Dolııı.ıh.ılıçc \.ır.ı1 ı rclıhcr kıı.ıhı ,ık.ırtıldı.
Hn ·oglu'ııd.ı Bır ()n .uıı.ıll\t l .coıı.ırdo de
.\l.mgo '>ng"ı K.ıt.ılogu Y.ıı'ı Kredi i}hirlı
gll k 1,1\ llll.ındı.

Dolııı.ıh.ılı,T \.ır.11ı ' ııd.ı

1SO.

1·ıl

Ar.ı~tırnı.1lar

Çekim 1·c

Yalo\'.ı Rekdi~·c\i Yünıycn Kö~k

.\lıllı \.ır.lllırııııı;cl.ı çekiıııkr.

( uııılıumcıııı ılk 1·ıll.ırıııd.ı 1.ıprırılıııı1
ol.m Kcı1ke .ııt e'crkr .ııoill'icrııııı/de IT\·
tore L'dilıııı), IT ko1kuıı ıefrı1ı l.ıpılıııt)llr.

rırııı.ıl.ır ı\ııı

tc; IT
-l-9 kl'l ı;ın 1crılıııı}tır.

\ .ır.ı1·,

k<>)k 1 c k.ı,ırl.ırd.ı etkınlık dııJmle
.iX ı.ıkp olıııu'ı. }ll .ııı.ı k.ıd.ır 1X

etkınlık gcn,L·kle)tırılıııı)tır.

ILJ . 1 U/\ ıl

İııteLıktif CD

1 .ıpılıııı1 ol.ııı 1 e 1')99
dq,rcııııııck lı.ı,,ır go ren Ko1k IT\f<>r,l\1 on
"ıııı-.ı,ı ınu;c ,,ır.ı\ ol.ır.ık .ı,ılıııı)tlr. Ko}kL·
.ııı kolek\1\Clllllll ,\\ıllı \.ıı·.11lır Rc,ror.ı'
1on .\ıoilclerıııdc ı·nror.ı\1 onl.ırı ,·,ıpılıııı),
1crımk ıl'irı)ı gcı\ckle)tırılıııı}. orıpn.ılkrı
lll' tıi.l)li.llll,l\ ,lll pcrckJcrııllll

ler111111dc doııcıııın .ıııl.ı1 ı)lll.l
ler lı.llırl.ınnıı}tır. Ko)ktlll .ılı

\ Cl'lıiL' .ıttıl\ e
111 guıı perde
k.ıt11ıd.ı lı.ı

11rl.ııı.ııı ıııu;c tiııık,lloıılu ıııck.ıııııı du;cıı

leııııınımk d.ıııı1ııı.ııılık

1 .ıpılını1rır.

ılk ,-ıll.ır11ıd.ı .\ı.ınırk ı.ır.ı

t'ınd.ııı kull.mıl.m

ll' d.ılı.ı \oıır.ı ,\lu;c lı.ılı 
""'lke .ıiı e'nkrin IT\tor.ı\1 oııl.ırı .lt< ıilekrınıı;ck 1 .ıpılıııı)fiL Kı>)
kıııı mıpıı.ıl l'ndekrı 1 krcke l ·.ıhrik.ııı111d.ı

nc

ıııck ıçın

Dolnı.ıh.ılı<;c

IT Bn krhnı

gctırıkıı ı.ırılıi

ı\lilli S.ıı·.ıyl.ıı· İletişim Ofi\i f.ı.ıliyctkri
,\\ıl lı \.ır.ı1 l.ır

1ktı'ıllll Ot i" ol.ır.ık 1· kı ın
1-J. crkııılık gn\ckk)tirildı. Bıı cıkııılıkler11ı ıııccil.ı h.ı,llı kunılu)l.lrllı.ı 1 ,111\llll.l\1; 31 O g.vctL·, ll O
gor'L'i nınil .ı lı.ıhnkrı )Cklıııck oldu. lcı
kııılıkler J J0 llleLil.l lllCll\llhtı t.lr.lfiııd.ııı
200S-200('

dClıll'ıııındc

JJctı}llll ( )fj\1 t.lr.lfiııd.ın .1\TIL.l J- !-.kı lll
200S t.ırilıiııdc 1-:rk.ııı .\\uılu , 20 ,\l,ırı
2006 r.ırılııııdc ' Lıııhııri Jk,tck.ırl.ır, 1 i
,\l.ı1" 200(, ı.ırılıiııdc '>.ııı .mdcıı .\\lllıgc.
2S ,\ l.ı1 ·" 2006 ı.ırılıınde de Du1 gu l'ın.ırı
\ ,ı; herlerı ı'ııııli koıı,crler 1 .ıl'ıldı.
xıa ı

l
1

.ı 'lt 'ı ıt-

K\

~.ır.ı1 l.ırı'ııııı ı ıç

hmuılu llıtn.ıkııf('J)'Inı 1·.ıpıırıldı.

t.ıkıp cdıldı

Cunıhurb.ı~bıılığı ı\lüzc Kö~k

( ·uııılıumTt ııı

.ır.ı'ı·

"Eıhsis Organiz.ısyoıılan

Koc.1eli v,ıliligi İzmit Sult.ın Abdül.ıziz
A" Kö~kü
'oııuııd.ı

konulu

Yılı .\lı ll ı '>.ır.ll l.ır Tıkl11nı lı.mrl.ındı.
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5. Yasama

Yılı

TBMM

BAŞKANLIK

DİVANI FAALİYETLERİ
Turkıl

c

Dı1 .ıııı,

lhınık

22.

,\ 1iller ,\ lccli'ı ltı ~k.ııılık
:1. Y.ı,.ıııı.ı Yılıııd.ı,

Doııcııı

kcııdi,ıııc .\ıı.ıl·.ı,.ı H: 1-,:nı;uk 'tL' 1erileıı

12.orn ler
ııı ı~tı \'.
Bu

\·en;nniııdc

17

.ıLler k.ır.ır .ıl

k.ır.ırl.ırııı ;';'iııde ltı ~k.ııılık

ropl.ııırı'ı 1 · .ıpılını~, t:uıılu

1e

IT 133 ııuııı.ır.ılı, 13 , \ı" .ılık 2006 ı.ırilıli
ll' 122 ııuııı.ır.ılı B.ı~k.ııılık Di1 .ıııı K.ır.ı 
rı ik k.ıhul nlileıı;

1-

B.ı~k.ııılık

ııcrıııelik,

2- TB,\ 1.\1

Y.ı-,.ıııı.ı

l

';ııı.ııılıt:ı Yoııcrıııc

ligi,

Di 1 .ıııı

r.ır.ıfıııd.ııı .ılııı.ııı ruııı

k.ır.ırl.ır, Ccııcl .'ıckrcrcrlik ld .ıri · ıc)kıl.ı 

ilgili hiriııılcriııc gcregi 1 ·.ıpılııı.ık
u;cre goııderilıııi)tir. , \\'rıc .ı, B.ı)k.ııılık
I )il ·.ıııı k.ır.ırl.ırıııd.ııı du;eııle1 · ici i~lcın
ııırelit:iııde ol.ııı 1·e bu ıınkııle Re,ıni
<.;.vcrc\k l·.ıyıınl.ıııın.ı-,ı gcrekeıı 1.J. i
.ıdcı Y<iııerıııelik , Rc,ıııi <.;.vcrc\k \.ı l ııııl.ııııııı~rır.

3- Tlt\1.\1

~·cr,·clnk,

2X

H .vir.ııı

2006

l'cr ,oııcli

.J.- TB ,\1.\1 ,\lcınurl.ırı,
l'c ( ' cıı.ı;c <.;iderleri

Tcd.ı1i Y.ırdııııı
Y<ıııctıııcligiııdc

Dc gı)iklik Y.ıı)ılııı.ı,ııı.ı D .ıi r Yoııct 
ıııclik,

16

~uh.ıt

200-

t.ırilıli

1e

2.J.(ı36 ,,ı\ ılı RL·,ıııı C.ı;erc\k l '.ıl'lııı 

l.ııı.ır.ık nınırluge girıııi)tir.

r.ırılıli

l

K\,11,1/

Yiı k,elıııc

ıı.ı lli~kiıı Yoııerıııclik,

ım t

l·c,l\11,111-

CoreiLle

Yoııcrıııclıgıııdc D cgı)iklık Y.ıpılııı.ı,ı 

rı'ııııı

Bu

'loıı.ı l ·.rcıılen: Tcd .ı1·i

likıe D eghiklık Y.ıl)ılııı.ı-,ııı.ı D .ıir Y<ı 

B.ı~k.ııılık

.ılııııııı)rır .

Corc1 i

Y.ırdııııı Y.q)ılın.ı-,ııı.ı D .ıir Yoııctıııc 

i~lerle ılgili ol.ııı
ııııl.ır.ık

hki

(\ ·cleriııc, Dı ~.ırıd.ııı , \t.ıııdıkl.ırı B.ı 

k.ııılık

Di1 .ıııı

ruriıı ol.ııı

diger ll .ıder k.ır.ır i'e
Di1 .ıııı uH:Ierıııiıı hılgı,ıııe -,um hirligi1 k eldeıı iııı;.ıl.ııı.ır.ık

.\lillenckilleriııc , Y.ı,,ıııı.ı Or g.ıııı

\\H

'-1/

.\1

rıııı·

ır

TBMM

TBMM

Başkanlık

Faaliyetleri

BAŞKANI

FAALiYETLERİ
lLETİŞİM OFiSi
ııcrı)iııı

Ofi-,i ol.1r.1k

ı ı -.kiııı

2006- 3 ı l.l/ir.111 200-

t.1rihkrı .1r.1'>ı11tl.1

TB.\1.\1 B.1)k.1-

11ı ~.11·ı11 Bıııcı1t , \rı11\· ı\·i11 ııınilc11 lııllnctıcr )ll11l.1rdır:

Yazılı ı\Lltcn·.ıllcı·

ı l.uırl.111.111 Bil~i :--.:orıı

l-+7

l )c~crlc11dirıııc H...1p< ını

26

B.1'>ıı1 Dıının~'>ıı

66

I Luırl.111.111

1i\

Ko11tı)ııı.ı

,\ kt11i

ı-

I l.uırl.ıı1.111 Tcbiplcr
ı l.uırl.111.111

103

,\ln.1jl.1r

l-t

1 l.uırl.111 .111 ,\ l.1k.1kkr
f I.vırl.ııı.ııı Roport.1jl.1r

-t I l

' !cl~r.ıfl.1r

Rasııı Organizasyonlan

l )ıı;cl1kl1c11 B.1'>111

· ı <ıpl.ıııtl\1

l'lm.1I' I C.:In·i;nı11, C.11ctc 1c Dcr~i Roport.1JI.1rı

2i\

Roport.1jı

( ;,1/ctc

,

l kr~ı Roport.1J1

·'

l~< ıp< ırt.1jı

3

.. \j.1m

,

R.1th-o Roporr.1 jı

kin i11011

·'
6

Roporr.1jı

Yıırtdı)ı
ı tı\111.1
Cclcıı

cııııı.

h.1ııt

= i\

Zi1.1rcrlcri

Sır.1'>111tl.1 Y.1h.ıı1Lı

\'t-rilcl1 Roporr.1jl.1r
D.11cti1 c

11:1-t ı·ıcı~r.1!': 336, .\lc-..1j: 31,

S.n ·ı-,ı

K.ıtılıııı:
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5. Yasama

Yılı

Telefo n Talepleri
Tckl(ııı · ı:ılclıi

.32:i(ı

Teki( ıııl.ı Corii~iikıı

16SCı

Rand evu Talepleri
R.ıııdcnı " Lılchi
R.ıııdcnı

2:i6S

1+70

\"erilen

R a nd e nıl.ırın

Kategorik

D ağ ılımı

,\ l illcnckili

202

+6

hki ,\l illcrn·kili
Si1·il

· ı<ıııluııı Kunılu~u

2+
20 1

Bmokr.ıt

B as ın

Ta lebi (Yerli -

90

Ya ban c ı )

K.ıhul hiilcıı

S'i

1 ·.ılı.ıııcı,

97

H eye t
Ya b a n c ı

H eyet

+3

Yerli H eyet
'>.mn

B.ı~k .ııı 'ı Zi1·.ırcr hkıı Ki~i "ı.ıvı'ı

(;uııluk (;iını~lılcıı
Yuı-ti ç i

Ki)i S.l\'1\1 ( 11

Cuııu )

17
20

G czilcri

Dı ş

Te mas lar

Sn.

B aş kan ' ın Ç ıktı ğ ı
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AB UYUM l(OMİSYONU
t.1rilıiııc k.1d.1r l\.oıııi\YO
edilen t.1 ....ırı 1c tekliller ilc\()/

3 i .\!.11 '' 2007
ıı.1 lı.ı1.ılc

dırlık

\c J,k.ıı1 B.1k.1ıılıgııı111 'J(.·~kil.ır n·
(.;()re\ Inı 1 l.1kk11ıd.1 K.muıı Hukıııuıı
dc K.ır.1rıı.1ıııcdc Dcgı)iklik Y.1pılııı.1\J
ıı.1 D.1ir K.ıınııı 'L1,,1rl\ı, Turk ,\krcdit.1\\'0ll Kunıııw Kunılu) 1c Corederi

komı..,u doııcıııdc Koıııi..,yoııuıı k.ır.ır.ı

h.ıgl.1dıgı ı~ln ~uııl.ırdır:Eıınji \'criıııliligi K.ıııı11ıu Tı .... ırı..,ı,

1 l.1kkıııd.1 K.1ııuııd.1 Dcgi~iklik Y.1pıl

Tıırkin·

( 'tıııılıııriYct111iıı 1\nup.ı Birlı
gı Kr11 Yoııctiıııi 1 l.ırck.ııl.ırııı.ı K.ırılı
ıııı lçııı .\1 rup.ı Birligi lk Tıırkın·
( \ıııılıum c rı .-\r.ı\lııd.ı C.'nçn c Tc~ kıl
hll'll .\ııl.ı~lll.ll\111 ( )ıı,\\'l.ıııııı,\\11\11\
L\·g1111 Buluııduguıı.ı D.ıir K.ıııuıı Tı
,,ımı, C,cltik U.iıııi K.ıııı11ııı Tı..,,ımı,
,\lcrkcll Fiıı.ım n· llı.ık Biriııııııiıı j..,
rılıd.ıııı 1c Bur~·c b.ı..,J.ırı 1 l.ıkk11ıd.ı
1\..ıııuıı ·ı:ı....ırl\ı, B.ı\ ıııdırlık 1c i . . k.ııı
B.ık.ııılıgıııııı Tc~kil.ır n· Corn·lcri
1 l.ıkkıııd.ı

ııı.ı,llı.1

D.1ir K.1m11ı 'Lı....1mı, Biınik
,\l.1g.u.1!.1r K.1ııuııu Tekli li, 'ı11 ,1..,i l'.ır
tıkr K.ıınıııuııd.1 Dcgi~iklik Y.1pılııı.1\l
ıı.ı

H.ık 

K.1ııuıı ·ı:ı ....ımı ık

1\.oıııiwoııu Kunılııı.1\l \C B.ı;ı

K.ıııuııl.ırd.1

1kgi)ıklık

i2,'-J3S 1 ~i\·.ı..,i
Y.ıpılııı.ı<,ı

k11ıd.1 K.muıı 'll:klıli olııı.1k
k.ıınııı r.ı ....ırı,ı

\,1k

,-c bir

k.1ıwıı

l.1kkıııd.1

1\..1-

huluııııı.1kt.1 -

L'nıııı Koıııi\\oııu'ııuıı i~hirligıııc \'ıi

ll.1k-

u;crc .1lrı
tckiili lı.1-

ııclik lımml.ır11ı t.ırrı)ılııı.1..,11ıı

n · .- \B

200(1

,·ılııı11ı

L'nıııı 1\.oıııi\Yoııu'ıııııı

ıkinci

1 .ırl\ıııd.ı gcı\'l'kk)tırcccgi nın
1c nırr dı)ı d.11 cı leri
lı.1kkıııd.ı goru)lcriıı l'·ll'i.1)ılııı.ı . . ıııı
....ıgl.ıY.lll bir ropl.ııırı gcrçckk)rırilıııi)

nlilıııı~rır.

dı)ı ;i,·.ırcrlcrı

31 ,\1.1\'1\ 2007 t.ırilıiııc k.1d.ır Su
L'n111lni l\..1ııuııuııd.1 Dcgı~iklık Y.1pıl
ııı.1•.ııı.1 D.1ir K.1ııuıı ·ı:1 ....1rı\l, 'ıigorr.ıcı 
lık K.ıııuııu ·ı:1 ....ırı" 1c ,\krkui Fiıı.1m
1c llı.1lc Birııııiııiıı l\tilıd.1ııı 1c But~·c
h.1 . . l.1rı ll.ıkkıııd.1 K.ıııuıı ·ı:1,.1rl\ı k.1 r.1r.1 h.1gl.1ıı.1r.1k r.1porl.1rı \III1Uinıu~rıır.
H.ılilı.llırd,1 J--l.n.ı

bik Ko-

B.ı11 K.ıııııııl.ır 

12 1-:kiııı 200(1 r.ıı·ilıiııdc, "22. Doııcııı
S. Y.ı ...1nı.1 Yıl11ıd.1 .\B L'nıııı Koıııi..,
,·omı'ııuıı C,'.1lı)ııı.ı Yıııırcıııkri \l' Topl.ııırıl.ırd.ı J;lcııccd. Yol H.1rıt.ı...ı" koıımu ik lııgıltcrc\k YlTic)ik 1.1:\K .'ı
.1dlı ,i,·il toplum kunıill)ll ıle ,\ B

kııı,J.ı K.ıııuııd.ı Dcgi~ıklik Y.1pılııı.1..,ııı.1

Etik

'ıi1 ·,1..,i

Özel G ün dc ınli To pl:ı ntıl ar

K.ıın11ı Lı ....ırl\ı, Tıırk .\kınlit.ı\\·oıı

1).ıir

'll:klili,
n·

dır.

ıı.ııııcdc lkgi~iklik Y.ıpılııı.ı..,llı.ı D.ıir

1c Corederi

K.1ııuıı

d.1 Dcgi)iklik Y.1pılııı.1" l
ııuıı Tckiili Koıııiwoıı\!.1

K.ıııuıı llukıııumk K.ır.ır

1\.unııııu Kurulu~

D.1ir

ıııi\\·oııu Kurulııı.1\l

1)

rır.

23 1 1 200Cı t.ırılıli ropl.ıı1rıd.1, ,\nup.ı
Birligi (.;cııcl ~ckrctnligi gorn !ileri
t.ır.ıfıııd.1ıı "Turki1·c-i\B lli)kılni, ,\lut.1knc Surcci, .'ıiY.ı..,i Kriterler'' koııu
l.ırıııd.ı ..,uııuııı gcrçckk)tirilıııı)tir.

ı...:.1ııuııu Tı..,,ımı,

C,'c lrık Ek11ııı K.ıııuııu T1,.1rl\ı, B.ı1· 11ı-
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Yasama Faaliyetleri

1.cııkıı 111 i)tl r.

Bırlıgi l;cııcl Sckrcrcrlıgı gorcllılcrı
r.ır.ıfınd.ııı

"Türki,·c-. \ B llı)kilcrindc
.\!.ıl i !)hirligi Bm.'uru" konulu 'unum
gcrı;ckk)ti ri 1111 i)ti r.

Dı ş İli ş kiler

-- 10

2:> O c.ık 200- r.ırilıli ropl.ınrıd.ı B.ı
1 ı ndırlık B.ık.ınlıgı Y.ıpı I )k ri l;cııcl
,\ l udurlu<>u n·rkilikriıKL'. " l m.ı.ır '> ckııınıııdc .'\B .L'\'\ıııı C.ıll\nı.ıl.ıı:ı" koııulu hır 'uııuııı gcrçcklc)tırılıııı)tır.
•

16 ,\ l.ı\'1' 2()()-

-'

:>-il
mı

r.ırilııııdc

1 ırıııı

ıkıncı

2006, .\ B

. \ r.ılık 2006, .\ B
,\ !oldm .ı 111 .ıı-crı.

2i>-2il

_1

doııcııı hc)ııKi \',ı,,ı111.ı 1·ıJıııııı \OI11111.ı

K.ı,ı111

L'nıııı Koıııi,

,·oııu 1 \ıloın .ı ll\ .ırcrı.

.)uh.ır

l\unı

200-..\ B

Ko111i,\o-

l'~u111 Koıııı'

\Oillı . \ J111.ın1.ı /1\,Hl'tl.

- CO 'i.\ C: 20-2!
12 Şuh.ır 200-

K.ı"111

2006

H cl'lııki,

Bcrlın.

1·.ık!.ı)ıl111.ı\l ııcdcııi1 k hır ropl.ııırı du-

DİLEKÇE l(OMİSYONU
l(oıııı,\·oıııı111UI.ı;

:>.

Y.ı,,ı111.ı Yılı'nd.ı

Illi\

ı)k111krı \Oillı\·J.ındırıJıp k.ır.ır.ı b.ıg

J.ııı.ır.ık

1 .ır.ınd.ı)l.ırı11111

hılgıkndırılıııı)

ropl.ı111 l .<J60 dılckçc gcl111ı) o!UJ' hu dı
lck\·clcrc .ıir 23.<JX2 ek dikkçc 'ııııul

tir.

ıııtı)ttır.

·ıııpluımın dq.!.ı)ık kc,ıııılnıııdckı biısok

,,ı1·ı, ı

1-.k dıkkçclcrdckı ropl.ı111
I 111il\'on I :> O hi n ="62 dir.

ı1111.ı

kı)ıl·i ilgikııdircn konul.ırl.ı il~ıli ol.ır.ık

.J.. Y.ı,,ı111.ı Yılı'nd.ın dn rnkıı 32:> dıkk
\·c de d.ılıil olııı.ık u;crc 1 .ıdct B.ı)k.ııılık
!)il .ıııı topl.ıııtı'ı 1·.ıpıl.ır.ık 2 162 dılckçc-

6 dcf:ı Koıııi,lon l;cııcl Kun~lu ropl.ın
ını) 1c bu ropl.ııırıl.ır \olltıcund.ı <) k.ır.ır
.ılıılllll)tıl'.

22. Dııı1e111 -t \'.1,,1111.1 \ 1lı'ııd.1ıı ,:; \,1\.llll.l \ ıl1ıı.1 dn 1·edeıı d1kk~·e ,,1\1\1
ı <}(1()

22 Dıı1ıe111:; \'.1,.1111.1 Yıl1'ııd.1 ,t.:ekıı ek d1kk~e ,,1\1\1
22. D ııııe111 :i. Y.1,.1111.ı Yıl1'ııd.1 _t.:ek-11 ek dlkk.;clc-ıdekl 11111.ı ,,ıl-1\1
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GENEL SEKRETERLİK
FAALİYETLERİ
H U KU K M ÜŞ AVİRLİ G İ
TB,\ L\1 B.1)k.1ıılıgı
.~

\'C (;ı:ııcl Sckrı:rnlik

,\ Lık.ıııııııc.ı

,\lu'ı.1\ irligiıııi/dcıı

O1 1O 2006·

11 0:=i; 2007 r.1rilıkri .1rNııd.ı <;t.:)itli koııuLın k.1J"-1\',111 19 ad et gör ü ş i'ıcııilıııi)

hu

giırti)kr

ilgili

Açılan Davanın
Adı

iptal Davaları
Alacak
Ceza

Davaları

Davaları

Tazminat
Davaları

Diğer

Toplam Dava
Sayısı

\'C

,\L1k.1ııı.1 'umılıııtı)ttır.

Toplam Davalar

Kurum Lehine
Sonuçlanan

Kurum Aleyhine
Sonuçlanan

Sonuçlanan
Davalar

Halen Devam
Eden Davalar
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

22 'iıKi Y,ı,,ıııı.ı D oııcıııiııdı: TB.\ L\1 İd.ı 
rc ;\ıııirligi 1c (;cııcl Sekreterlik ,\l.ık.ı 
ıııııK.ı olııı.ık ü;crc ıııillcrn·kilkriııı: n:
ld.ırı Te)kil.ır pcr,oııcliııc <;c)itli koııııl.ır
d.ı; .J.\ı S. Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı olııı.ık ıiiLTC
20 .ıdcr Cmcl~c çıbrılıııı). 1 l 'i :1. Y.ı,,ı 
ııı.ı Yılıııd.ı olııı.ık ıi;ne topLım Xô .ıdcr

IDARi Ş U B E
M Ü D Ü RL ÜGÜ
Turkil'l· Bunık ,\ !illet .\kl'li' ı Ccııc· l
Sekreterlik Id.ıri .)u he ,\ ludurlu~u r.ır.ı 
fıııd.ııı , 1O 1. 1O 2006 - 31.0:1 .200 7 r.ırih 
lcri .ır.ı,ıııd.ı ~<ıı-c1 1 c 'onııııluluk .ıLıııı 
ıı.ı ili)kiıı oLır.ık .ı1.ı~ıd.ıkı Lı.ılin: rkr gcr~- ı:kk) ri ri lııı ı )li r.

])unını 1 · .ıpılıııı)rır.

22.

Y.ı,.ım.ı Diiııcıııiııiıı r.ıııı.ıııııııd.ı , Cı: 

ııcl

Sekreterlik ,\ l.ık.ııııııı.ı 'ııııul.ııı \ 'C <>c rı:~i 1·.ıpılııı.ık u;ı:ı-c ld.ui Tl.·)kil.ır Biri~ı 
kriııc h.11 · .ılı:'i 1 · .ıpıLııı c1 r.ık ,,11 · ı,ı
J.J.OX:1 olıııll)tı.ır.
.

İd a ri Hi zm et le re İl iş kin Eı;ı l iyct lcr

l - :1 . Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı; dı~cr doııı:ınlcrdı:
oldu~u ~ihi , B.ı1k.ııılık Dı1 · .ıııı u\'ckriııiıı

iTB ,\ 1.\ l

B.ı ) k.ıııı dı ) ıııd.ıki 1 ,ckrctnl · .ı,

T BMM Sa l o ntırının T.ı h s i s in c İli ş kin

hunı lıi;ıııı:rkri , kırr.ı,il'l· 1 ı: di~cr h .ı,ılı
ııı.ıl;cıııe ilıti1 · .ı~-l.ırıııııı k.ır)ıLıııııı.ı,ııı.ı

Eıa li\'e tlc r

dc1 .ıııı nlilıııi)tir. Sn ·.ı,ı p.ırri ~nq,Lırııı 

3- Turkin· Btlnık .\ lilkr ,\kcli'ı ,,ıloııl.ı

d.ı ~<irn · li huluıı.ııı fKT\ıım· L (;ı:ııı:l Sı:k 
rı:ıcrlık

rıııııı r.ılı'i'i i)lcııılcri; l'tırki1 · c Bünık

,\ l.ık.ııııı ilc Cı:ııı:l Sı:krc· tcr Y.ır 

,\ !iller .\lccli'i İd .ui Tc)kil.ırı.ıııııL·<;iriııı
ı:ı.ıliycrlcri h.ı)t.ı olııı.ık u;.crı: çc)i~i n kııılikkridı:, k.ıııııı kuruııı 1 ı: kunılu ) l.ırı
1 ı: 'i1·il roı,luııı kunılu)l.ırıııııı r.ılcplcri
do~rulnı,uııd.ı , Turki1·c Bünık ,\! iller
,\leeli'i B.ı)k.ııılıgı 1 e Ceııcl Sekreterlik
,\ l.ık.ııııı'ııııı rcmiplcri u;rcriııc 1·c 2006. (ı
,,ı\'ılı (;cııclgc m· .ırıııc.ı ;; iııl'i Y.1<,,ıııı.ı
Yılıııd.ı d.ı dn .ıııı crıııi)rır. Bu k.ıl"·ıın 
d.ı; Kıiçuk (;rup S.ılomı, Bıınık Grup
.'i.ıloııu , Tiircıı S.ıloııu \'l' hki Scıı.ıro
S.ıloııuııd.ı :1. Y.ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı topLım ;;;;
erkinlik gcrçckk)tirilıııi ) tir.

dıııKılıkl.ırıııııı 'ı:krcıcn.ıl.ırıııcLı ~orn lı
buluıı .ııı I'LT'om·l ; Kultur, S.ııı.ıt n · Y.ı 
, · ııı J(unılu 1 c Tur k l'.ırLııııı:ııro Lı ri hi

, \r.ı)tll'lıı.ı (;nıhuııd.ı huluıı.ııı per'< ıııel
.ır.ıulı~ı1 · Lı ,

\Ol.

·

komı'u hiriıııkriıı id .ırı

dc·,ıı:k lıi11ııc·rkriııiıı 1 · criııı: ~ı:rirılıııni
'·ı~l.ı ııııı 11 rı r.

2- Tl~ ,\ L\ 1 (;cııel Sı:krı:rcrlik O;ı:l B uro
Lı.ılin: tkrı k.ll''·ıııııııd.ı, (;cııı:l Sekreter
lık ,\l.ık.ııııııı.ı 1·e .)uhe .\ludurlu~uıııtue
~ekı ı n ıpLıııı 2093 .ıckr re,ıııı e1 r.ık 1 c
dild.ı;eııiıı k .ı1 ırLırı 1-lf'ılıııı) . huııLırııı
( ;cııcl 'iekrercrlik ,\ l.ık .ııııııK.ı dı:~cTkıı 

22'ıKi Y.ı,,ıııı.ı Doııcıııiııdc

dirım·,i 1 · .ıpıLır.ık , l d.ıri Te)kiLırııııı;ııı il ~ili hiriıııkriııe ~cre~i 1 .ıpılııı.ık ıucrc

lik

h.ıl .ıiC\1 ,,ı~l.ııııııı)tlr. , \\TiC\ , c;clll·l Ku -

<,,1\N

[6 7\Jir.

nıl ~- .ılı)lll.l ,,ı.ırkriııı: ıli-ıkiıı oLır.ık 1 L'

I'LT'oııel koııul.ırıııd.ı \· e -ı irlı gcııel~e 1 e
d lll urul.ırııı !d.ırı Tc)kiLır Birıııılcriııı:
ıkrilıııı:'ı '·ı~l.ııııııı'ırır.
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SAT INALMA
M Ü D Ü RLÜ GÜ
,\! illet ,\lcc·lı..,i'ııiıı ilıti\·.ı 
1·c lıilllıcı .ılııııl.ırı ilc \'.ıpıın
i)lcri +73+ '>.mlı K.ııııu İ lı.ı!t: K.ıııuııu
~·crçc,·c,iııdc ,\! ıidiirltıl:(liıııli; t.ır.ıfiml.ııı
gcn;ckk)tirilnıckrcdir. t\nıc.ı SO 1X '>.ml ı
K.ınıu ,\ !.ıli Y<iııcriıııi \'C Koıırrol K.ıııu

Türki1·c

Bıı1 · iık

cı ol.ııı ııı.ı l

ııuııuıı nınirlligc girnıc'>il·k r.ırik1·c

h.ıglı iidcıııclcr

ilc r.ılı.ıkkuk iıkııılcri de

hiriıııııııi~: t.ır.ıt'ıııd.ııı \'Ürl'ınilnıcktcdir.

3 1/ OS / 2007

O 1 ' 10/ 2006

t.ırilılcri .ır.ı

'>lllll.ı ı\l l'ıdiirll'ıgiıııııuc iıırik.ıl cdcıı

1·c
gcn;ckk)tirınc ll'>tılkri lı.ırc.ını.ı Yetkilileri r.ır.ıt'ıııd.ııı tc,pit cdilcıı .ılııııl.ır .ı).ıgı
d.ıki gibidir.
.ı)

29

.ıdcr ih.ılc ,·,ıpılnıı),

l.ııınıı)

4-\i

İ h.ılclninıi1 gcııcl ol.ır.ık birim fiv.ır h.ı
32 Lırklı
firnı.ı ik '>OIIc)lllC iııı;,ıl.ııııııı) olup bıııı 
l.ırııı nır.ırı K D\ ' lı.ıri•; 12 .2 7 3 .288 ,01 YTL.'dir.
;ıııd.ı gu\ckk)tirildigiııdcıı,

2S'i

h) ·ı:ırifl:,·c b.ıglı <idcıııclcr (elektrik, '>ll,
tck!( m, dog.ıl g.ıl ), .11 .ı m, kredi 1·c
Dognıd.ııı Tcıııiıı I'Oiul'i.ı; 773 Lırklı firın.ıd.ııı I .900 .ını .ılını Lıpılınıı olup,
bu .ılııııl.ırııı rur.ırı K D \' d.ıhil
12 . 064.9 7 ı,54- YTL\lir. (2X.XXO,
YTL .ılrıııd.ıki .ıl ı ml.ır ilc tcııı'>il .ıgırl.ını.ı
Lı.ıli1 · crlcri k.ıp'<.ıııı ı ııd.ı 1·.ıpıl.ııı koıı.ıkl.ı
m.ı, ,n ·.ıh.ır

\'c i.ı)n·c
gerçek

m ·.ıcııı .,,ıdccc

ili)k ı ıı .ılııııl.ır, l lı 

1 · cy,ı

rli;cl tck ki)i
ilc \'lllık
i)lcri. )

r.ır.ıtiııd.m k.ıı')ıl.mdıgı .ılııııl.ır

<,()/.k)lllC\'C

r.ıbi b.ıkıııı

t.ını.ını

hcııÜi' '>OilliÇI.ıııın.ını ı ırır

I'>C

O ı E kim

2006-3ı M a vı s

Ar as ında

200 7 Tarihleri

Kamu İlı a le Kanunun ı9. Maddesi ( Aç ık İhal e) Gcn:ğ ince Ya pılan Alımlar
ılı.1k lıcııu; ""ıuçl.1ııııı.1ııııııır.

' liıpl.1ııı ilı.1k ,,1\'1,1

2ı

Trıpl.ıııı tirııı.1

20 120

,,1\'"'

ı+

' Icıpl.1nı ıuı.1r

1+

1

f.1rklı lirııı.1 ık ,cı;kııııc 1·.1pılıııııtır

029.+9 ı ,2 K YTI 1J..:J)\ '

1

D.11ıil ı

O ı Ekim 2006 - 3ı May ı s 200 7 Tarihleri Aras ınd a K a mu İ hal e Kanunun
2ı
· ı iıpl.ıııı ılı.1k
· ıiıpl.1ııı lirııı.1

· ıcıpl.ıııı ıuı.1r

F M add esi ( Paza rlık Us ulü ) G e reğ in ce Yapıl a n Alımla r

,,\\ '"
,,1\ ,,,

K
ı2

( ı2

ı ·.1rkı ı lirııı.n·.1 ilı.1k cdiııııiiıır.ı

+:12 9KK.:17 YTI. 1J..: ı )\'

D.1lııı

1

'ıla )

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

O ı Ekim

2006-3ı ı\Lıyı s

Ödcınclcr(Eicktrik,

200 7 Taı-ihlcri Aı·asında Taı·ifcyc
Su, Telefon , Doğ algaz vs.) Avans, Kredi ve
Temin Yoluyla Yapılan Alımlar

lirııı.ı

,,\ 1 ı 'ı

Doğrudan

l.()llt}

· ı ; ıpl.ıııı .ılını ,,,,ı,ı

I opl.ıııı

B .ı ğ lı

--_:; ,--_::;

l~ııklı tiıııı.ıd.ııı .ılıııı l.ıpılını)tır.l

12 06-+ <ri. :i-+ \ I I 1K D\.

l opl.ıııı ıuı.ıı

D.ılııl

O ı Ekim 2006-3ı ı\Lıyıs 200 7 Tarihleı·i Arasında K.ımu İh.ılc Kanununun
19. Maddt:si ( Aç ık İh.ılc ) Gereğince Yapılan Alıml .ır
l opl.ıın .ılıııı '·"ı"

21 ı-+ ılı.ılc lıcııu1 "ıııu\·l.ıııııı.ıınıııır.l

l opl.ıııı tirın.ı '·" '"

20 ı20 t~ırklı tirın.ıılc ""kııııc· l.ıpılııııııır.l

I "l'l.ıııı ıuı.ır

ı.ı.o2<J

ı

-+'J ı .2x Y rı

KD\'

D.ılııl1

O1 Ekim 2006-31 ı\l.ıyıs 200 7 Taı·ihlcri Arasında Kamu İlıale K.ınunuıı

21 F Maddesi
I opl.ıııı .ılıııı '·" '''

( Pazarlık

U\ulü )

Gereğ ince Yapıl.ın Alıml a r

K
t.ırklı tiıın.ı1 .ı ılı.ık cdılııııııır.

l opl.ıın lirııı.ı '·''"ı

12 112

l opl.ıın ıuı.ıı·

-+:12 <JKK,:;-

n

I

ı

KD \ .

1

D .ılııll

()ı Ekim 2006-3ı ı\Lıyıs 2()()- T.11·ihlcri Ara s ında T.ırifcyc B.ığlı Ödemeler
(Elektrik, Su, Telefon, Do ğ .ılgaz \ 'S. ) Avans, Kredi ve Dog nıd.ın Temin Yoluyla
Y.ıpıl .ın Alıml.ır

ı ' ıpl.ıııı .ılı m '·" "'

1<J()l) ı l kr .ılıııı ı\ııı cıı

uç .liTı tirııı.ıd.ııı teklı ı' .ılıııııııııır.l

l.ırklı tirııı.ıd.ııı .ılıın ,·,ıpılıııııııc

' l opl.ıııı tirııı.ı \,l\1'1

--.:; ,--_::;

'I< 'J'I.ıııı ı u ı. ır

J 2.0M'rı.:>-ı nı

GENEL

.ll

1K D \'

1

D .ılııll

TOPLAı\1

1·(,/ \ll '\1 Jh.

h.\\11\l/

'\\f{/\1/ .\11111 11'\I>IH

5. Yasama

:iOIX

Yılı

d.ırik cdılcıııc1 · cıı

,,ı1ılı K.ııııu ,\!.ıli Y<iııcriıııi

1c
gorc
~,ık.ırıl.ııı ·ı:ı~ıııır ,\l.ıl Yoııcrıııcligiııc go·
re, Kurııııııııııu;uıı ruııı t.l)llllrl.ırı ik ilgıli r.ı~ıııır kod Ji,rckrıııiıı dut.cııkıııııc"
1 · .ıpıl.ır.ık, ilıtı\ · .ı\· dm ul.ıc.ık ııı.ıl;cıııclc 
riıı rc·ııııııiııdc hu k.odl.ırııı kull.ıııılııı.ı"ıı.ı
mm·lik ilgili .\1udurlukkr hilgılcııdiril 
Koıırrol K.ıııuıııııııııı

.J-.

h.ı)

ııı.ıddL·,iııc

ilc I lö.J-

I 30.J- ıııulıtclif' dcıııir 
teknik dcıııirh.ı-ı ııı.ıl 

.ıdcr

tcıııc ,,ırın .ılıııııı.ık 'uıni1 · k ilıtll · .ıç ,,ılıi 

hi

hirıııılcrc rnliııı cdilıııi)tir.. \\Tıc.ı 1 · ıl ·

lık ilıri1oıç h.ıt. ıııd.ı

I <JO. 77- \TL kırr.ı,i
,.c ııı.ıl;cıııc\1 ilc I 26. I <J<J YTI :Jik ıcıııi; 
lik ııı.ıddL·,j \'C 6.J-. 770 \'Tl :Jik iıitlllL'tL'
o;cl gi1 · iııı C)\ · ,ı,ı .ılııııı 1 · .ıpılıııı-ırır.

ıııı1rır

Tl\ ,\L\1

huıı1 ·c"ııdc kull.ıııılııı.ı ıııık .ıııı

Tlt\1.\1 hiı·ııııkrıııııı \.ırııı.ılııı.ı ,\1udurlugu Burçclniııc .ıir IL. lhıt<;c l'crfiır
ııı.ıml.ırıııı ilgilcııdircıı ilk 3 .11 lık odcııck
1c lı.ırc.ıııı.ıl.ırııı.ı .ı iı r.ıporl.ır lı.llırl.ııı.ı 

20 .ıdn Lık' ll' , · ,ıkl.ı)ık I:)_()()()
1c 'cr' i' ı.ıh.ıgı Turki1·c gcııc\iıı 
dc r.ıkpkrı ol.ııı okull.ır.ı 1 L' k.ııııu 1 .ır.ı 

r.ık ruııı hiriııılcrL· goııdcrilıııi~rir.

t,:ocuk 1 -: ,irgcıııL· Kurumu 1 L' Cu\· ,ıı;lcr
\'urdu gibi kunılu)l.ır.ı rur.ııı.ık k.ır)ılıgı
1crilıııi)tiı·.

Tl\,\1.\ 1 hirıııılcrıııııı

( 1\.ı)k.ııılık Koıııi,

l'<llıl.ır, ıııillcnl'k.ilkri

1c (;cııcl Sckrncrtu ı-lu dcıııirh.ı1 ııı.ıl 

lik 1 ilıri1 .IL ı

ol.ııı lı cr

o\ııı.ı1 · .ııı

1 ·cıııck

rııı.ı Lı.ıli1 · cı giMcrcıı dcrııckkrc, K11ıl.ı1 ',

Ci1ccck \'.ırdııııı YogorL· ; k.ıdrolu IL' t!-L\ici go re~ li f'L'r\OilCic 1-.\JuJ 2()()(ı \C :-..:1\.lll
200- dom·ııııııL· .ıir gi1 · iııı 1 · .ırdııııl.ırı ık
1 · ıl i<;ni,ıııLk f1LT,oııcl lı.ırL·knkriııc gorc
i'rilık.ık 1c jqini.ıt l ) kııılcri 1 .ıpılıııı)tır.

TB ,\L\1

k.ull.ıııılııı.ll .ı

ch c rı) li ııı.ı\;cıııckriıı r.ııııir
\ .ıpıl.ıı·.ık lıil!lll'[L' \lllllli
ııı.ı\1 l<>im·l.ı k.ır~ıl.ııııııı~ 1c hunık ıııik 
t.ırd.ı r.ı,.ırnıf' ,,ıgl.ııııııı-ıtır. Bu , - ,,JJ.ı tL' -

\c

.\lcıııurl.ırı

ııctıııcligı'ııc

tcııK; oııcclikk .ııııh.ır \tokl.ırııııızd.ıkı
h.ıkıııııııııı

•ı

•

f·~

"

,, ..

•'

l ·<,f ,,, ''ı ı,;

K '' ı·ı..,ı;

~..ı

\R r ' l l

If
ı

.\1 ır rı- ıı'llll{

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

MALİ HiZMETLER MÜDÜRLÜGÜ
,\ıı.ılırık lhır\· L· L·,.ı,ııı.ı 1:'-"i'L' hur\· cıııit:; .11 rı 1:'-ıdn h()luımıııdcıı olu~ın.ıkr.ıdır. Huııl.ır;

-

!'n,oııcll;idcrkrı ,

- ~ml .ıll;u1. kııruııı.

DL'I

ler !'rı ını l;ıdı:rlnı,

- ,\!.ıl 1 ı: ll ıtıncr . \lı nı C;ıdnlnı.
-

( · .ı ri Tr.ımil:rkr,

-

'-;nııı.tl ı: Cıdnlı:rı.

Bm\· ı:ınıtı olu~nır.ııı bu tcrtıpkr, .t).ıgıd.ı .ı1rııırıl.ırı ık L'k .ılııııp .ııı.ılıt ı:dılıııckrcdır.

Yıllaı·a Göre Bütçe Önıekkı-i
TH,\L\ 1 hut<,e'i ,oıı -t 1 · ıl ırıh.ım k hep hır oneekı 1 ıl.ı gorc dı:gı)Cil oı.ıııl.ırd.ı .\lTI)
gmtnnek hu1 uıııuını;·.. \~.ıgıd.ıki gr.ılikrm dı: 1:'-ıınılchılccı:gı utnı:; 200- 1 ılı burçe
odı:ıın~ı . 2002 J(JH)'ııL· !!_orl' 1'\llck 1O 1 .3, 2003 KHO'ııe !!,i>re nudc 6-l-.-t 200-t
KHcr:ıı: <>mc 1111de :;- _(), 200:> J(H()'ııı: !!,<>re de \tudı:
ö'lık bır hunıınc ,,ı<>l.ııı 
ını)rır. Hı~ oııc·ı:kı Yıl 1 .ını 2()()() 1 ılı bur\e;ı ıtıh.ım k bu hunıını: or.ıııı;. llltck ıf2 ol -

3l

ll1ll)rtır.

2002-200- Dönemi Mukaye~ı:li Bütçe Ödenekleri
Y 1LLAR iTiBARiYLETBMM BÜTÇELERi
400 . 000
350 .000

285 .075

300.000
250 .000

-

346.113

230.029

239.968

378 . 119

--,

187.766

200.000
150 .000
100 .000
50 .000

o

2002 KBO

2003 KBO

j(,J\11'1

ı..

2004 KBO

k\,11\lt'

2005 KBO

\\Kl\1/

2006 KBO

\11111ll'lliR

2007 KBO

5. Yasama

Yılı

•

Celi)eıı '>Üın:e b.ıkıldıgıııd.ı;

200 3

1·ılıııd.ı

200 2

nlııı.ı

gcire \'u;de 22.::i,

2004

\ ' ılıııd.ı

200 3

Yılııı.ı

gme \'U/de 4.3,

200:;

\ ' ılıııd.ı

2004

\'ılııı.ı

gore

nı;de

1 X.X,

2006 \ ' ılıııd.ı 200:; nlııı.ı giire ni;de 2 1.4,
200 7

1 · ılı hut~-c mlcııcgiııdc

de bir n1elki 2006

yılı htırçe'>ınc

gcire ni;de lJ,2 buni-

ıııe oııgoruldiıgu .ıııl.ı)ılııı.ıkt.ıdır.

2002 -200 7 Dönemi Bütçe Ödc ııcklcri Geli ş im Trendi ve

G eçen

Yıl a Göı·c Aı· tı ş Oranları

YILLAR iTiBARiYLE BÜTÇE ÖDENEKLERi VE ORANLARI
400.000
350.000

G

300.000
250.000
200.000
150.000

187.766

100.000
50.000

o
KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

KBÖ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

.\ Lım

.m '>oııu irib.ıri1 · lc 378. 1 1lJ.OOO \'"IT1-c ul.ı).ııı TB,\ 1.\ 1 200 7 1 · ılı KBO ilc
2002 Yılııı.ı gorc 1 · iızdc 1O1.3 biınııııu) buluııııı.ıkr.ıd ı r. Bu r.ık.ıııı.ı giire bir iıııccki
1 · ıl KBO'ııe gcın: ni1.de 9.2 btinııııc oııgiiriıl ı m ·ı ) olııı,ıkr.ıdır. i\ııc.ık, \ ' ı ll.ır içinde gc li)ell TB ,\1.\1 btitçe'>i; btiniıııe .ıçl'>ıml.ııı btirçe gcrçcklc)mL·Icriııdc K B O 'ııe giirc d.ılı.ı
\ ' ,1\ ',1) btinııııckrcdir.

jc:

,.

i; <,

ı .\1 ı

'

1 ı h.

K \ \ ı 1 'ı 1 / . S \ H 1 \ ı 1.

\\ 1 1 1 1 \ ı

'

lll H.

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Yıll.ır.ı

Göre Bütçe Ve Gerçeklcşme Mukayeseleı-i
2002-2006 Dönemi Mukayeseli Bütçe
Geçen

Yıl.ı

Göre

Gcı-çeklcşnıcleri

ve

Aı-tış Oranl.ırı

YILLAR iTiBARiYLE TBMM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERi
300 .000

254 .059

-

268 .045

250 .000
200 .000

168 .630

150 .000
100 .000
50 .000

o
2002

ı

2003

2006 \ · ılı hiırçc: g;c: rçc: k lc ~ ıııc:lcrı il c: 2002
hir biı.nı k lıık f1rkı bıılııııın .1kt.ıdır.
Bıı Lırk · .ılr ır r.ıfi k lcrdcıı

de:

2004

bur~· c: kc:,iıı IK\ ,ıbııı .ı

i;kııc:bilc:c·c: g i g ıbi ;

2006

2005

2003

\ · ılı

g;orc: nu de: SX , Sl' luk

ilc 2002

\ · ılı .1r.1 '> ıııd.1

\·ii ; dc:

ı t) .J. 2c'ıo-ı. ~lı ilc 2003 n lı .ırNııd.ı \·ı~zd:- tJ,tJ, 200S yılı ilc 200-i yılı .ırNııd .; n udc
ı-ı.:;· \ c 2066 \·ılı ilc 200.S \·ılı .ır.ı,ııı,i.ı d.ı nınk S,S oi.ır.ık hc-,.ıpl.ı;ııııı )rır.
2002-2006 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERiNiN ORANLARI
300 .000
250 .000
200 000
150 000

188.630

100 000
50 .000

2002

2003

2004

2005

2006

KESiN HSP

KESIN HSP

KESiN HSP.

KESIN HSP.

KESiN HSP

I ·<,J \ll ' I l k

J, \ , l \ ' - 1 /

"'ı\H..l,l/

\1 1111 ll'll!H..

5. Yac;ama

Yılı

200(ı

1 ılı btirı;c gcn;ckk~ıııckrı ik, 2002 btirı;c kc,iıı Jıc,.ılıııı.ı g<ırc ni;dc SH,lrluk
bir hunıkluk Lıı·kı buluııııı.ıkr.ıdır. Bu Lırk; .ılı gr.ılikkrdcıı de ı;kııcbikccgi gib ı ~
2003 n lı ik 2002 n lı .ır.ı,ıml.ı nillle 19,4-, 200-J. 1 ılı ilc 2003 1·ılı .ır.ı,ıııd.ı ni;dc 9,9,
200S \ılı ilc 200-J. 1·ılı .ır.ı,ıııd.ı \·iı;dc 1-l-,6 1c 2006 nlı ik 200S Yılı .ır.ı,ıııd.ı d.ı nı1.·
de S,S ol.ır.ık IK,.ıpl.ııııııı~rır.

200 2- 2006 Dö nemi

Muk .ı~ ·cs cli

gc rçcklq mc

Bütçe ve Gcrçc klq mcl cr ilc
o ı·a nları

ÖDENEKLERi NE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERi
350 .000
300 .000
250 .000
200 .000
150 .000

o

100 .000
50 .o oo

o

1

ı
ıl

2002

200 2- 2006

2003

y ıll a rı a r as ı

mukayeseli Bütçe

H.ırc.ıııı.ı hiriııılcriııiıı 'oıı

he)

2006

2005

2004

Gcrç ckl eş mcl c ı·i

1·ıllık bıit\T u\·gııl.ıııı.ıl.ırııı.ı b.ıkıldıgıııd.ı~

l"ll

1·iık,ck

gnı;ckk)ıııl'lliıı

77,-+

oldtıt>:tı,

200-J. l"ılıııd.ı nınk 92,.1 ik, cıı dtı)tik ol.ıııııı j,c 2006 nlıııd.ı nı;dc
lıu iki r.ık.ım .ır.ı,ıııd.ı dcgi)ııll'kk birlikte orı.ıl.ıııı.ı ni;dc X7,3 gcısck·

k)ıııl' ,,ıgl.mdıgı .ml.ı)ılııı.ıkr.ıdır.

;\ ııc.ık, bu dimcıııiıı bıir~T gcısckk~mckriııc h.ıkıldıgıııd.ı 200-J. nlıııd.ı hiirı;cııiıı ni;dc 92,3\i kull.ıııılırkcıı, 200S'rc yii;dc X9, I' inin gcıvkk)tigi, 20 06 y ıl ıııd.ı i'c buııuıı nillle 77,+ \C\ i1-c,iııc dıı)nigii giiriılıııckrcdir.
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

2002 -2006 Dönemi Mubycscli Kesin H esap G c rçe klcş ıncleri
gö re a rtı ş oranları

\ 'C

geçen yıla

Y 1LLAR iTiBARiYLE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERi

400 . 000
35 0 . 000
3 0 0. 000
25 0 . 000
2 00 . 000
1 5 0 . 000
100 . 000
50 . 000

ıOOl ı<BO

2002 KSN

2003 KBÖ

2003 KSN

200• 1<80

2004 I<SN

20051<BÖ 2005 KSN

2006 KBO

2006

2007 KBÖ

GERÇ

Soıı he) nll ı k hurçc

1 crikriııc gorc, lıcr ııc k.ıd.ır orr.ıl.ıııı.ı g:cn;cklc~ıııc or.ıııı \'ii nk
X/,3 ol.ıı:.ık g:iıruııiiyoro,.ı d.ı , iin:lliklc 200-J.-2006 \ · ı\J.ırı irih.ıri\'lc, hiriııı iidcııcklcri 
ııiıı \'ll o,oııu g:cn;ckk1ıııc or.ıııl.ırı dcgnkııdirildig:indc; o,oıı ti\· yıl l ık u\ ·g:ul.ıııı.ıd.ı lurcıııı.ı ıııikr.ırıııııı .ırrrıgı, ,ıııc.ık gcr\·ckk~ıııc or.ıııl.ırıııııı g:idnck dti)riig:u giı;-kıııkıı-

ıııckrcdir.

!t.\\11'-111-:

l\.\\11"1/

'-ı\HI\.1/

\1111111'-1)[1{

5. Yasama

Yılı

•

2002-2006 Dönemi Mukayeseli Sağlık Ödenekleri
ı

Sağlık Ödenekleri

2002

Mill etvek ili Tedavi

3.600

4.000

5.53X

5. xoo

6.14X

Milletvekili İlaç
Personel Tedavi
(Merk.)
Personel İlaç (Merk.)

1.260

2.000

1.737

2. 1()()

2.226

3.X50

5.000

5.546

7.900

7.400

2004

2003

2006

2005

1.3XX

1.750

I. X4X

ı

.900

2.014

Pers. Tedavi (Milli S.)

6XO

750

1.770

I .XSO

2.000

Personel İlaç (Milli S.)

540

700

X70

(ıSO

6X3

Eski Vekil Tedavi İlaç
Toplam
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

2002 -2006 D ö nemi Mukayeseli Sağlık Ödenekleri ve G c ı·çc kl eş ın c Tı·c ndi
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Üniteler Telefon (Merkez )

1.6 50

2. 116

2 .1ı l

()

1 . 9(ı 2

~. 000
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5. Yasama

Yılı

2002-2006 Dönemi Mukayese li Telefon Ödenekleri ve Gerçeklcşıne Trendleri
2002 -2006 TELEFON GiDERLERi
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7.000.000
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri
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5. Yasama

Yılı
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri
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lmvn11/dmm ctl.-ili, clwnomil.. ı·c !'ITim/i ,ıc
l.·ilrfc clric eriilmesi ı•r lmlll111llllllll m_rrfallllll!tnn, l.·nv1p l'C 1.-otuvc l.·n//nn/111111111 !lll ·
lcnmrsillricn mn/i vonctint ı•c 1.-mtlro/ si.··rcminin t;"lcvz,,·iuin po::.cri/mcsi. idnnucsi ı•r
!m 1\.nuıntrfn brlirtilm porn• l'C somıulu 
illldrmn verine JlCiirilmcsinrfm 8a/,·a na;
malml/i irfarc/n·ric ise mcclislcriuc i!lll','l so
1'1111/lurfıtrfaı: Ust voncticiln; im .\lll'llllllllilt·
Jlllll ,fliTc/;lcrint /m rm mn vctl.-ililcn, mn/i
/;/::.mC! ler /;irimi ı·c ir rfmctriln· amulı.mvla
vfl'iuc !TC! iri ı-/cı: " den i1ıııckrcd ir.
SOl X ,,m lı

K.ııııu ,\\.ıli Yiıncıiıııi

1c

Koıırrol K.ııııııııııııın
,\!.ıli 1-Iimıcrlcr
l.ıııı.ıl · .ı

ili)kin

60. ,\l.ıddL·,indc,
Biriminin 'rr.ırcjik ııl.ııı 

gıırc1 · r.ıııııııı;

1\:

(;rupı.ı I 'L'r .ıl.ııı TJ~.\l.\1;

)l'kildc

'rr.ııcjik pl.ııııııı;

31.0 l.200l) t.ırilıiııdc dcgcrkııdirilıııck
ll/.crc 1)!'T ,\\ll\tc).ırlıgııı.ı gıiııdnccck 
rır.

Srr.ırcjik 1'\.ııı\.ıııı.ı Kıl.ılll/ll

ik ilgili ol.ı 
mr 1 · iiııL·riıııin hilgikııdirilıııc,ıııc \ ' O nclik ,ıinuııı h.ızırlık Ç.ılı)ııı.ıl.ırı 1· .ıpıl-·
ııı.ıkr.ıdıı·. , \\Tıc.ı , Srr.ıtl')ik 1'\.ııı\.ıııu Kı 
l.ılll/ll ik ilgili ol.ır.ık TB,\l.\1 \lr.ırcıik
pl.ııı lı.11ırlık ç.ılı'ıııı.ıl.ırı içiıı hır \'ol h.ıri 
r.ık

r.ı'ı ııı.ılıil · criııdc t.ı,J.ık ol.ır.ık lı.vırl.ııı.ııı
t.ık1 iııı

ik

kunııııuıııu!LI.ıki Srr.ırcjik

1'\.ııı u\ ·gul.ıııı.ı" r,ı,,ırl.ıııını'ırır.

Y.ıpıl.ııı .ır.l)tırııı.ıl.ır <,oııııcuııd.ı 'ır.ırcjik
pl.ı ı ı l.ıııı.ı ıı ııı

n·

kuru ın u ııı ıud.ı

.ııı l.ı'ı ılm.h ı

u\ · gul.ııı.ıhılıııc'i i\· iıı cgitıııı

ııı.ııılık lıi111ıcriııiıı .ılıııııı.ı"
riıııkrk

koordineli hir

1c

1c

d.ıııı) ·

biınııı

bi -

\· .ılı)ııı.ıııııı \ · ,ıpıl 

ııı.ı" ı>ııcm .ıl'/ crıııckrcdir.

Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi
soıx ,,mlı J(.ıııııı ,\!.ıli \'cıııcriıııi \l'

Kcııırrol l(.ıııuııu 1 c ,\\.ıli1c H.ık.ııılıgıııııı
2006 ' 1 <,~r.ı ııo'lu genel rcbligı ı;cn;n c' imk SS6S ,,1\'ılı Hıır\· c K.ıııuııuııd.ı r.ı 
ııııııl.ııııııı) lı.ırc.ıııı.ı birııııkriııiıı lı.ırc.ı 

".'itmtcjil.- !'/mı l'C l'njimuaus jJI'I(f71'1llllfll l'llltll lm::.ırlanmmllll lwordinc l'tmck ı•r solllt{lannm /,'()wolirfr ofilmrsi {lliıı'lllllillrtlll
wn·ltlllld·" ol.ır.ık hclirrilıııi)tir.

l'l'tkililcri Tlt\L\1 (;cııcl SL'k.rcrnlit'i 2007 1 ,,ml ı gcııclgc,il · k I 3 lı.ırc.ı ·
ııı.ı \ 'ctkıJi,i ol.ır.ık hclirlcıııııı'ı \'L' genel ·
gL· 22.01.2007 r.ırilıiııdcıı irih.ırcıı ll\·gu ·

"26.0S.2006 ' 2617lJ r.ırilı 1c ,,1\'llı K.ı
ııııı ld.ırckrindc .'>rı·.ırcjik l'l.ıııl.ıı;ı.ı,· .ı
İli')kin L''ul n· h.ı,J.ır 1--l.ıkkıııd.ıki 'rıı 
ııcrmclik" 1·c 1k1·lcr Pl.ıııl.ıın.ı Tc)kil.ırı

l.ıııı.n · .ı h.ı)l.ıııılıııı)tır.

ııı.ı

ııiıı

2lJ.ll ..2006

r.ırilıiııdc k.ıhul cdikıı

SSSlJ
,\ \iller .\lccli" (;c)ckrcrnligi Tc)kil.ır K.ıııuııund.ı De -

,,mlı Tıırki1T Bıil'lık

ııcl

..,
ı

l c,J\11'\111<..

K"ll\1/

\\J<J\1/

\1 rrrııı'\DIR
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t:ı~ıklık Y.ıpılııı.ı'ı ~ l.ıkkıııd.ı l(.ıııuııuıı

.J..

ııı.ıckk,iııdc; soıx ,,ll ılı K.ıııııı .\!.ıli Yiı

ııcriııı 1 c Koıırrol K.ıı.ıuııun Turkin· Buluk ,\!illet ,\!n:li'ı ııı.ılı l<iııniııı , .... kontrol ,ı,rcıııiııin ll\ ~ul.ıııı;ı,ı,ııı.ı ili~kııı
mul \l' c,,ı,l.ır l'ıı~·kiYc Blll·uk ,\ !illet
.\!ccli,i H.ı~k.ııılık di,·.ıııııK. ı bclırlcııir"
den i1ıııl'k.rcd ir.
Hu nnkıılc .\!udurlu ~unıu; r.n.ıi'ınd.ııı

dı1·.ııı.ı 'uııı;lııı.ık u;cı:· TH,\1.\l'ııiıı .\!.ılı
Yoııcriııı 1 c Koııtrol ,i,rcıııinc .ı ir u,uı
1c c,.ı,l.ırııı hclirkıııııc'l .ıııı.ıcııı.ı Yciııclik

\·.ılı)ııı.ıl.ır.ı h.ı-ıl.ııııııı'ırır.

,·ollukl.ırı. ııı.ılıkeıııc

ik

lur.; IT giderleri
giderler 1 c

giıın ;.ır.ırııı.ı ili'ıkiıı

·ı:ıriti.·1·c

b. ı gl ı odcıııcler ( dog.ılg.ı;,
elektrik, ,u, rclet(ııı, k.ıhlolu ' JYiıırcr
ııcr 1.b. ı

di)lllLI.ı k.ıl.ııı \l'

lllll

ııı.ıli k.ır.ır

2.000 YT!\ ·ı .ı).\11 hıı
1e i)lcıııler 2006 ':=i ,,m lı

gcııclgc:Yc

giirc iiıı ııı.ıli koıırrole r.ıbi nı
olup, lı.ırc.ıııı.ı hiriııılcriııdeıı gelen ı ı63 .ı<kt mkıııe cııırı hclgc'i İ)k

rulıııu'ı

ıııc .ılııııııı). ıııcclcıııc .ı'ı.ıııı.ı,ıııd.ı ı()<)

mlcıııc cıııri hclgc'ı ı.ıdc cdilıııi'), S+
.ıdnli

i'c i.ıdc,i; dıi;clrtirilıııc'i ,,ıgl.ııı.ı
kontrolu Y.ıpılıııı'ırır.

r.ık "ıı ııı.ıli

Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
3I.ı2.200S r.ırilı

kcrrcr

1c 260-l-0

,,ll ılı

3.

ımı

Rc,ıııi ~.ı;crcdc ,-,ı,·ıııl.ııı.ın ı\·

Koıırrol

\C

o;ı ,\\.ıli Kcııırrol'c ili)kın

mu! 1 c c,,ı,l.ır.ı .ı ir 1 oıınıııclıc:c go re 1 e
2()()- ı genelge tı\ ,;rıııc.ı 1 .ıp;ıııı:ıkı.ıdır.
.\\Tıc·.ı. kıııırrol ı\·iıı biriıııiıııi;c gelen
lı.ırc.ıııı.ı

c1 r.ıkıııın <ııı ııı.ıli kc ııırroluııu
d.ılı.ı erkin 1 c 1 criıııli 1 uriırcbilıııc·k. ııı.ıli
İ) 1c i?kıııkrııı .11·nı 1eri r.ıb.ıııı. 'r.ıııd.ın
t(ırıııl.ır 1c .ı1ııı i~kııı .ıkı'ıı ı\·ımk bilt:i,,ı
\',ır ort.ııııııı~l.ı nınınilup i;luıcbilıııc'l,
iı.ıı·c.ıııı.ı biriıııı'crıııc 1 .ırdııııcı ol.ıbilıııck
u;nc bir "Oıı .\!.ıli ı(oııtnıl "ır.ıııd.ırr
hırıııu" gcli)tirilıııı'ı n· \·.ılı)ııı.ıl.ırııııı;
lı.ılen bu 1·ıımk dn .ıııı ermekred ır

Bıı kaps.ııııd.ı

2006

Yiııc 20<)- Yılıııd.ı 2()()- ı ,,mlı c;melgcn· gorc Kunıııı hur~·c,iııdc \'LT .ıl.ııı;

.\ lillcnckili ; Y.ı,,ıııı.ı ıırg.ıııı c'ki ıi1·c,i,
pcr,oııcl 1·c huııl.ırııı b.ıkın.ıkl.ı \'iı
kuııılıi oldukl.ırıııııı, rcd.ı1 i, ,,ıglık
m.ıl;cıııc,i, il.ı~- gidnlcri,
();lıik 1·c ,m,·.ıllı.ıkl.ırı,
l'<ıllukl.ırı
1h.
.
.
gibi her turlu wluk lı.ıkl.ırı,

, .... giderleri, gorc1· ;,ı
giderler ilc r.ırik1·c: h.ıglı
cıdeıııckr (dog.ılg.ı;, elektrik, 'li, teleti ııı,.ık.ın .ı kır, k.ıhlolu
iıırerııcr,
kcipnı gL\i? 1.b.) dı)ıncl.ı k.ıl.ııı :=i.OOO
YTI :ııiıı u terindeki lı.ırc.ıııı.ıl.ır b.ıgl.ı
ııııııd.ı; 2007 1 ılıııd.ı <ııı ııı.ıli koıırrolc
r.ıhı nınıl.ııı CIT.ık ,,ı\·l'ı 22-1- oluıı. o;c:,\

l.ılıkcıııc lı.ır.;

r.ırııı.ı ili)kiıı

·n:

~itli 'onıııl.ırd.ııı dol.ıyı diu.clrilıııck

Yıııııd.ı;

,\lıllen

L'kili. 1 ,ı,,ıııı.ı org.ıııı c'ki m·c,i,
per,oncl 1 e buııl.ırın b.ıkııı.ıkl.ı \ukumlu cıldukl.ırıııııı, ınl.ı1 ı, ,,ıglık

ıuerc I .J. .ıdn cidcıııc cııırı belge'! i.ıdc
edilmi), 3ı .ıdc:di i,L. i.ıdc,ı; du;clrririlıııc•.ı ,,ıgl.ııı.ır.ık oıı ııı.ıli koıırrollcri
,·,ıpılıııı)tır.

ııı.ıl;cıııc,i, il.ı.,: t:ıdnlerı.
,\!illenckilı , \,ı,,ıııı.ı org.ıııı c'ki un·,i
\'C pcr,oııcliıı o; luk 1 c 'mY.ıllı.ıkl.ırı,

~

1

!-ı 1 \ll '111,

l\..\,11\[/

\\J<.I\1/

\11111 11'\)\lt

5. Yasama

Yılı

TBMM Kesin

Hcs;:ıpları

,\ludıırlııgu Kc,ııı

,\lulı.ı,L"IK ,\1udlırllıglıııC<: lı.uırl.ııı.ııı

200S

,\!.ıli Yılı Kunımuıııtu l\_c,ııı

llc 2XS.07S .OOO,OO
YTL olup huııuıı 2S-l- .OS<J OX9 ,XX YTI
'ı lı.ırc.ııımı1 -~I OI S91 0 , 12 \Tl . ,i t.ı 
,,ırrtıi' red bi ı-leri ııcdcııi\ k qır.ılnlilmı 1
\ 'C 1.07 1.223,2! YT! . '>i crtc'ı \'JI.ı dn rc dilmi)rir.
,_ıhı lhıt\T ()dcııcgi

2006

nlııı.ı k.ıd.ır ,\luJı.ı,chc

,\ lııdurlu 

guııcc lı.tlırl.ııım.ıkr.ı ol.ııı J(unııııtııııtı/

kc,iıı Jıc,.ıhıııııı h.u. ırl.ııım.ı'ı gı>rL'\ ' 1 ,

SO 1X k.l\'ılı

K.ımtı ,\!.ıli Yoııcriııı \C

Koıırrol K.ıııuııu

60. ııı.ıddc'i (d 1 hcııdi
gcrcgi. 07.03.2007 r.ırih 'L' 2-1--1- ,,ı\ ılı
Ccııcl .'->ckrcrcrlık Olunı ik· ,\ ludurlugu
ıııtı/l' dnrcdilıııi ) tir.

Kunııııtııııtı/ Kc,iıı

· ı:ı,J.ıgı. ,\l.ıJiyc B .ık.ııılıgıııııı

r.ırıh \l'

3202

1 lc' .ılı
20 .02.200 7

'>.mlı gcııclgc,iııc i'riıı .1 -

dcıı ,\!.ıl i\·c B.1k.ııılıgı

ıııckrcdir.

Kişi Borçları

,\ luh.l\chc ,\ludıırluguııcc t.ıkııı \C t .ıJı,il
edilmekrc ol.1ıı , Kı -ı ıkrdcıı o \l.ı cıkl.1r Hc, ,1hı , soıx ,_ı,ılı K.1mu ,\!.ıli Yoııctimi
\T Koıırrol I-.: .ıııtıııuııtııı 60 . 111.1ddc\i (c 1
IKııdi ik ı <J . ı 0 .200 7 1.1rilı ,·c 2632-1- ,,1 ' ılı RL·,mi C.ı/ctcdc \ ' ,1\'ıml.ııı.1ıı K .ııııtı
i'-.ır.ırl.1rııııı1 · ı :1Jı,iJiııc Ili ) kiıı L\ul \'l'
h.ı,J.1r ı l.ıkkıııd.1 Yoııctıı1cligiıı c;c~· il..'i

ı . m.1ddc,ıııc i'riıı .ıdcıı Ki)ılcrdcıı
1..'.1kl.ır Hc\.1hıııııı t.1kıhı ,

,\1 u d ll rlugu ın un:c h.v ı ri. ı ıı.uı 2006 .\!.ıl ı
Yılı Kc,iıı Hc,.ıhı ; Buı\· c ( kkııcgı
3-l-6. 1 13.223,21 \'Tl . olliJ'· htıııtııı
26X.O-l-S.603 ,6<J YTI . 'i lı.ırc.ııııııı 1.
7S.-l-OX.-l-7lJ,77 YTI . 'i r.ı, .ırnır tnlhirkri
ıınlcııi, · k ipt.ılcdilmi-ı \ 'C -1-. 7 2') . -J-2(ı , l S
YTI . ,i crtc'i , · ıl.ı dl'\ınlilıııi)tir.
I l.l/ırl.ııı.ııı

Jlc,,11' ~ulx ,\ludur02.0-1- .200 7 ı.ırih \l' 3-1-3 ,,mlı
\ · .vııııı;:l.ı cldcıı tc,Jim edilmi -ı olup ııııı 
t.ıh.ık.ıt ,.ıgl.ıııı.ı ç.ı!ı ) ııı.ıl.ırı dl'\ · .ıııı ctlıiglıııc

.\ hıh.l\ch.ıt

Ccııcl

rilı \C

2-1--1-

, ,1\ılı (;cııcl '-ıckrcrcrıik oıunı

dn ınlilıııi -ı rır. ,\ lu dL'\ ir r.ırıhiııdcıı irih.ııTıı
1'-ı -ı ı Bor~· l.ırııı.1 .ııt ropl.1m 3X i)km do' ' .1\ı gdıııi ) tır. Huııl.1rd .ııı 22 i ) kııı dm , ..1\J ı.ıJı,ilcdilmi ), ı 6 i ) kııı dm\ · .ı,ıııııı
ı'c l)kmkri dn .1111 ctıııd. tnlir. r\\Tıc.ı
ik

,\lııdıırlu g uııııı/c

durlu g; uııııı/clc

ıııilkn ·ck. ili gcııcl 'L\· imkriııc k .ıtılııı.ık
tı/crc g ıırl'\ kriııdcıı .ı\Tıl.ııı
.ı ir

i) km do\\ .ıl.ırıııııı

ıııckrnlir.

..
l·(,j\11'111..:

k\\[1\[/

.\l.1 0 7. 03.2007 r.ı 

\ \1{]\l/

,\11111 11'1,11{

r.1kıhi

2lJ pcr,oııck
de' .1ııı cı 
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Dış İLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜGÜ
B.ı şk.ını

TBMJ\1

Devlet

Başkanları

ile

Büknt

Arınç ' ııı Görüşme K.ıbul

4

resmi ziyaretler

Ulkemizi ziyaret eden Parlamento
ve

Yardımcısı

7

Başkanları

Başbakan Yardımcısı

Bakan ve Bakan

Ziy,ll-ctlcı·i

göruşmeler

Yurtdışına gerçekleştirilen

Başbakan

\'c Resmi

Başkan Yardımcıları

ve

10

kabulleri

4

kabulleri

9

ihtisas Komisyonu Başkanları kabulleri
Parlamentolararası

Dostluk Grubu

Başkanı

2

ve Heyetleri kabulleri

4

Büyukelçi kabulleri
Diğ er

13

kabuller

TBMM

Başkanı

TBMM

Başkanı

leştirdikleri

TBMM

7

Bulent

Arınç'ı

temsilen TBMM

Başkanvekili

Buleni
ziyaretler

Arınç'ı

temsilen TBMM

Başkanvekilierinin yurtdışına

Ba şka nı

Görü ~ mc

Kabul

Büknt Arınç'ııı
Resmi Ziyaretleri

\ 'C

2tJ h lu! 200ô, Turkıııcııi,t .ııı l~un1kcl
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200ö, Ru" .ı Bu1 ukcl\·i,l D r.
I' m >tr .Srcg1m,
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Bun1kch;1'1 'Hill Cu-

6

gerçek-

2
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-
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I 2 ~ulı.ıt 2()()-. ,\1 tNr.ıll.ı Dl )i)lcri H.ı
k.ıııl . \ ln.ı1ıdcr Dm1 ııcr,
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3

:\i,.ıı1

200-,

.\lr11.ıll\ .ı:rurki\T l'.ırl.ı

U1ol.ı111

ıı1cııtol.ır.ır.ı'ı 1)mrluk Cnıhu B.ı)k.ıı1ı

r.ır.ı'ı

· ı ·ıı,ıııı.ı' K<>"crıLicl·

';ıuh.ır

2-

200-.

.ıtrı\, \'cli.ılır

1e

ıloll.ıııd.ı Kr.ılı\·l·,i

lk-

\\'ılkııı-.\ln.ı11dcr

l'rcm

-t
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,\\.ırr
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9
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2007, 1).ı11iııı.ıı·k.ı

l'.ırl.ııııeııro

B.ı)k.ıııı C:lımrı.ııı ,\lcıd.11ıl

rı11dcki ı

1.~

,\\.ırr

kn-r ilc

n·

l'lm.ıl

200-. Kll\ en

B.ı)h.ık.ıııı .)ı.:1·lı

:\i,,ııı

200-, llir1dr,t.ır1 l',r
1R.ıjlı.ı 'ı.ıhlı.ı 1 l \·c, ı B.ı\'.111

,\!cclı'i

:-\cjııı.ı

ı

O :-\ı,,l\1 2007, Yc111c11 Bu\·iıkclçi,j :--.;ori.ı :\hdull.ı .\\- 1 Lı111.ı111i ,

-

K.ı;.ıkı,t.ı11 Hunıkclçi'ı

Bn.ıhc

Cortı)11ll',

200-, ( 'o.ı1·iı·

:\i,.ıı1

fkpnıll.ılı ,

r.ı k ı ı n·crı'
ı2 ,\\.ırr

lkr.ıhni11dd:.i

;--..; ,1\\J',

Lin.ııl\'.ı nı 1 ı 1 1nı

K<ınıı\\·<ı11l.ırı 1.\ııdrım

1c

f k1ct ,

'ıcl.ııııl.ıııı.ı d.ı Y.ıııılıııı1rır.ı

s

ı'.ıkı,r.ııı

2007,

k.ıııı korgcııL-r.ıl (·.ıl ıd

ı2 :-\i,.ııı

1 !.ılk
\'u,ui'

200-.

Ikibir

kıh.1\l'l',

Kuh.ı Btıl'tıkclt,·i,i

b·-

ııc,ro (;oıııu .\lı.ı,c.ıl

.\lcLiı'ı H.ı1k.ıı1 Y.ırdııııcp,ı Bıı1

/.o.ıııı B.ı)k.ı11lıgır1d.ıki lopluım.ıl B.ı

1'1)

1 Lırd.ı.:rı

ı-t .\l.ırr

200-,

.\Lıııucl

(;nıhu,

,\ \.ırr

2007,

(

Dolııı.ıh.ılıçc 'ı.ır.ı1·ı'1ı1ıı

hli,riı1 ,\lcclı' B.ı1k.ı

1<.:

Scrgı'i

Bn.ıhniıı 

.\l.ırr

2007, TB.\1.\1

111.ıil .\lprckiıı'iı1 l'ıırk"" linerını

l'ııııı1.ı11

K.ıhuıu.

lııgıl rnc: 1\ı rkl\

20

,\ \.ırr

,\\.ılul

c

\'l.ıdı

12S 2-

Ro111.ı ;\ııtl.ı)l11.ı'i11111 l1111.ıl.ı11111 .ı'i11111

Robert l .. ı\

l'orrck11

Y.ıkur K.ıhul h111i7rır. ı

J· ( , J \ I I , I I h

fl

J, \ \ l l \ 1 /

,\\.ırr

/.i1·.ı1'l'ti 12X 3ı ,\l.ırr 200-ı

,\1\ l'.ırl.ııııcııro B.ı)k.ı11l.tr1 Koııkr.ııı'ı
12-t-2- ,\\.ı1 ı' 200-, Br.ıti,I.ı' .ı-'ıllll .ık
' .11

2007, KKTC .)clıit , \ikkrı 1c
C.uikr Dcrııcgı lineri 1'ı.ıdık

"tl

J..:.ı\1111 200<ıl

( )L,ık 200-1

SO. Yıldo11tıl11tı J-rkı11l1kkri 121 -2-t
2007, 1· lor.ııı,.ı& R< ıııı.1 - l r.ıil .ı 1

!'.ı ri. ı 111L'ııt< >Lır.ı r.ı, ı

(;nılıu B.ı)k.ıııı

1:=iO. Yıldol1ll11lll
200(), r\lııı

K.ı\1111

1(ı <) K.ı,ıııı 2()()(ı 1

'ıtıd.ı11 (ı s-ı-

ıııır

Dmtluk
f<l\1,

13 1 l·.ki111-3

Cu.ı1·ir

B.ı1k.ımı.:kili ı, .

Ru'' .ı h·dı.:r.ı\\·o11tı Bu\ ukel\·ı,ı
h .uıonkı1·,

Arınç'ın

D.ılıi , l~irlc )ik .\ı-.ııı l ·.ıııırliklcr11

dcki 1 k1·cr,
I'J

Bülent

Ziyaretler

.ırlo ,\\.ır,ılı,

ı1ı'ı1ııı 1 ·.-ıı :\.ılııl.ı D11cık

Başkanı

Gerçekleştirdiği Yurtdışı

1k (·.ın .ıllıo l ..1ıııeır.ı,,

lr.ıll ·.ı 1\u\·ukı.:l\·i,i

1S

TBMM

l'orrckı; HultıkL·i\·i,i )mı.:

•.••,

\

...,

••

\HI\1/

\1 111/ll'lllf{

Genel Sekreterlik Faaliyetlerı

TBMM

Ba ş kanı

Arınç'ın

Bülent

Konuğu Olarak Ülkemizi Ziyaret

Eden Meclis

H. u,, .ı Fcdcr.h\'OI1U

ı\l.ıyıs

2007)

B.ı)kurdi-,r.ııı

Başkanvekilierinin

Yurtdışı

Ziyaretleri

(O 1 Ocak 2006-31 Mayıs 200 7)
- · ı lt\ 1.\ l B.ı )k.ııı1 eki lı S.mıı .\li Diıı 

Ba ş kanları

(O1 Ocak 2006-31

TBMM

( 'tıııı

lıurin:t ı l'.ırl.ııııcııro B.ı)k.ıl1ı

1·c lkr.ıhc 
H cn·r 16-9 ~uh.ıt 20061
. \;crh.ıYc.111 ,\1 illi \kcl ı' B.ı)k.ı11ı Okr.ı1
:\,,ıdm . \'C lkr.ıhcrimkki 1~nn 1K- 1 1
~uh.ıt 20061
I .l'tOI1\ .ı l'.ırl.ııııcııto !tı)k.ı11ı B.ı1 .111 111 grıd.ı l 'd re 1 L' lkr.ıhniıidckı Hn·cr 1 1lJ22 ~uh.ır 20061
1\.oııgo D .( ·. Sc11.ıto B.ı)k.ıııı l'ınrc ,\l.ı
rıl1ı Bodlıo IT lkr.ıhnıııdcki 1 kn·t 1 12 16 ,\!.ın 20061
ril1dckı

•;n'ııı (;un:ı-,r.ııı'ı Zl\ .ırcri. 129 K.ı"ın- 2
.\r.ılık 200(ı 1
.

Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Türk Delcgasyonu ve BAB Faaliyetleri
.\1(1'.\l 1c B.-\B

1 -.kıııı 200<ı-.\l.ılı'

200-

r.ırilıkri .ır.ı,ıııd.ı '-ı.ır.ı\ hmıı.ı, Str.ı-,hurn

,\!mkm .ı, Bud.ıpc)tl' , .Bclgr.ıd, l'.ıri-,, "''
I .oııdr.ı, 1-lor.ııı,.ı , Bcrliıı )clıirkriııdc
(;cııcl !\.urul 1 c 1\.oıııi'>l oıı topl.ııırıl.ırııı.ı
k.ıtılını)tlr.

Ycııı i:cl.ıııd.ı ' kımikıkr .\kclı" B.ı)k.ıııı
.\l.ırg.ırn \\ 'ıJ,oıı \C lkr.ıhnıııdcki

f-lc \L't ( !lJ-2(> ~i\,111 20061
l'olom·.ı ,\kcl i-, B.ı)k.ıııı .\ l.ırd;, Jurck 1 c
Bn.ılıcriııdcki 1~c\ ct 1:i-K Tcııııııu;
20061
.

NATO PA Faalivetleri
\'i1 ·.uı.ı \Lı duzcıılcııcıı,

!\.mO\ .ı

.'ıı1 ·.ı,i

1\.oıııitc · ı ; ıpl.ıııtı\l'ıı.ı.

~oıTcç

. \;crh.ıl c.ııı \Lı dıucıılcııcıı .'ı.ınıııııı .ı 1c

Lıııd

Ciı1 cıılık Koıııirc 'J(ıpl.ııımııı.ı.

.\!eLli-, B.ı)k.ıııı lhıhıorıı ).ıg 
1c lkr.ıhniııdcki 1 Iner r3-::i , \r.ılık
20061
I(KT( ·.\kcl ı' B.ı)k.ıııı Lırııı.ı l ·.kcııoglu
'c l kr.ıhcrıııdcki 1 kn·r 122-26 Ocık

2()(n

·

H ı n .ırı,t.ııı l'.ırl.ııncııt< ı B.ı)k.ıııı \'Lıdı
ıııır ~L'I;_, 1c l kr.ıhnıııdcki Hcn·r 11 1- 13
~uh.ıt

200-1

(;lıol.ıııı , \li 1 Lıd~Lıd , \d cl 1 1-_ 19 ~uh.ıt

2007)
1).ıııiııı.ırk.ı l'.ırl.ııııcııro B.ı)k.ıııı ( 'lımtı
.ııı ,\ kjd.ılıl 1 c lkr.ılıcrıııdckı Hn·cr 1 1 11-+ .\!.ın 21)(1-1
f'nkr.l'>l<>llll f'cdLT.l'>\ "<>11 K<>ll'>L'I 'İ

B.ı )l(.ıııı :-.ngel· .\1 ır.ıııO\ 1c lkr.ıhcrıııdc

ki

ı

Inn 126-r

!\.urul

· ı;ılıl.ııımııı.ı ,

Rıg.ı\Lı dıucııkııcıı ~ . \TO Zinc-,i'ııc.

Bruk,cl\k dıucıılcııcıı. S.ınıııııı .ı n· Cu ' cıılik 1\.oıııirni ropl.ııımııı.ı,
~ort(ılk-\'irgıııı.ı\Lı 1·.ıpıl.ııı Cu1cıılıgııı

lr.ııı J-,Lııııı l) .ıııı)ııı.ı .\kclı'ı B.ı)k.ıııı

Ru,\ ·.ı

K.ııı.ıd.ı-Quchcc )L'Iıriııdc du;cıılcııcıı
(;cııcl

,\l.ırr

200-1

}·(,!\ll '1 1"

h.\'

l l '1/

:--,j, ıl Bm·uru 1\.oınırc'ı .'-ı.ı1 uııııı.ı 1 L' Cu \ cıılık 1\.oıııitc · ı; ıpl.ıııtı\lıı.ı,
\ \',ı,Jııııgtoıı \Lı. !i·.ım.ırl.ıııtı k h ınııııuıı.ı
IL' ~ . \TO!'.\ :-ı.ınıııııı.ı ll' (;ll\cıılik 1\.oınırc ropl.ııırıl.ırııı.ı,
Bnık,cl'dc ~.\TO

1'.\

(;U\cl11igiıı .'-ıi1il

Bo1·unı 1\.oııııtc ' loııl.ıııtı'i

S.ı1 uııııı.ı

'-1.\R 1\1/

1c (;u\ L'lllık.

.\\11 ı 1 ı 1'\\l\H

1c

~ .\TO!'.\

Fkoııoını 1\.oıni-

5. Yasama

tc' ı 1 c

Yılı

\ı1 .ı,i

K<

mı ire

( ) rr.ık

J (ıpl.ıııtıl.ırı ·

,\1\:1' ,\ 1 " SL\'1111

(;cillc111iııiıı l'.ırl.ı111cıırn

Bo\'lırtı " Koııt(: r.ııı'ı ı\· iıı Srr.ı;hurg " .ı

ıı.ı ,

\Ic \: :\ TO !';\ Fkoııoıııi \ 'C C u1 · cıı ·
lik Kıııııirni ilc \: ;\TO -l 'kr.mı.ı l'.ırl.ı 
ıııcııtııl.ır.ır.ı'ı Kıımc1 · i ' ııiıı on.ıld.ı).ı Ko -

dıl111ı)tir.

.ır.ı,111d.ı \ ·.ı1ııl.ııı

,\ (;!Tl'.\

ıııırc ' J (ılıl.ııırıl.ırııı.ı .

lu " ıı.ı

k.ırılıııı}tır.

l.oııdr.ı\l.ı

Parlamentolarara s ı

Kie~

\:,\TO 1':\ Hiliııı 1c kkııoloji

KoıııitL''I ' J(ıpl.ıııtı,ııı .ı,

Hııd.ıiK ) tc\k

(

\: ,\TO 1'. \

, \ kdcııi;

Cnıhu ' J (ıpl.ıııtı,ııı.ı .
Si1.ı'ı Koıııitc ' J !ıp 

\: ,\TO !'. \

rı

\: .\TO 1'. \

\: .\TO!'.\

(;U\cııli g iıı

\i1·il

Bol'lıttı Koıııirc · ı <ıııl.ııımııı.ı k.ııılıııı 1 rır.

ı X !·. ki ın
I I ::i . 1'.\ B

200(ı

k.ırı 1ın ı )l.ırd ır.

B.\1 (;,·ııcl Ku ( )nıruıııu ik ( ' cııe~ rc\k dt -1/L' Iı 
lcııcıı D u ıl\ .ı Tic.ırcr Orgıini koııuhı
!'.\!) 1\:oııt(: r.ııı,ııı.ı d.ı k.ırılıııı olınıı)nır.
\:c\\'

York ' ı.ı dıiJcıılcııcıı

.\1 nıp.ı Cu1cıılik
rnlcr :\,.ııııhlc·,i ;

l) hirligi

\C

l'.ırl.ııııcıı 

ı ~mıı.ı - l lcr,ck l'.ırl.ıııKııto '-,,· çiııılcriııi

go1 lcııı kııı i) ,
,\l.ılr.ı\l.ı duJcııkııcıı

ik·

.\ ( ;IT!', \

Soııh.ılı.ır

ilc

1c ı KO i'.\ H

ı KO ı '1 \H <)_ Koıı,c 

,(ı; koııu'u r.ırilıkr 

Barı ş İ ç in A sya lı Parlamentolar
Birli ğ i ( BAPB )
ı2 - l-1- 1\:Nııı

'ıııd.ı · ı:ılır.ııı\l.ı

-_

2006

t.ırilılcri .ır.ı 

(;cııcl 1\.urııl ıoııl.ımı 

'ıııı \ · .ı ı ııııı ) tlr.

,\c;rr

Y.ılıudi .\le~ lır.ır 

,\l uc.ıdclc · ı cılıl.ııııı,ııı.ı k .ırılıııı)tır.

Bnık,cl\k dııJcııkııcıı "' J(: rorı/llı

ik

,\ l uc.ıdclcdc L ' lu,.ıl l '.ırl.ııııcıırol.ırııı
Koııt(: r.ııı,ı ' ıı.ı

ı:; _ kr.ı 1\:oıııitc,i

ı6 . kr.ı 1\.oıııitnı

H1\I'B

· ı ( ıpl.ıııtı i.ı rı ı ı. ı .

I krliıı\k, .ıpıl.ııı

I KOl':\ B

\'1 Kıı.ıl.ı I . ııınııur\l.ı
dc toııl .ııııııı ) tlr.

AGİT PA Faaliyetl eri

.\(;JT I'A

Ro -

B.ı 1 k.ıııı k .ı 

tılıııı ) tıı ·.

go;lcııılcıııd.

Avrupa Akdeni z
Parlamenter Asamhl es i (AAPA)
.\ .\1'1\

! ·. koııo111ık \ 'l' ,\!.ıli Koııııl.ır,

\.ıl ı ) ILT

\c

11/LTL'

.ııııl.ııı

i · l ,J \11 '\.1 JJ,

u lke\ c.

1..:..\\ 11\1/

Sm -

ı -.g itı111 1\.oıııitc'i · ı (ılıl.ıııtı'ı

· ı iııım\l.ı .'-ın - .ı,ı

·l'Lı rkıııcıı i' r.ııı C't ı 111 lıtı rh.ı ) k.ı ıı lıgı \c\·i 111 lerini

i'c 16

İKÖPAB

K.ır.ıd.ıg\l.ı

lu "

Birlik (PAR )

ızmc Rotlı 'ıc·ıııiııc -

lll' ,

lıgı

ı.ırilılm

(;cııcl 1\:urıı 

nılıı (ı ı .

l.ıııtı,ııı.ı .
Tillı, " dc

Cnıhu

2007

r.ırilıkrimlc C'cııcnc\k

, \,,ı ın h le' i' ı ı c

B.ılıre~ıı - Ku1nt\k

Roııı.ı\l.ı

rum U\'L·kr

]',\B Tur k

\: .\TO 1':\ D.ıiıııi Koıııirc

' ı ıpl.ı ııtı' ı ıı .ı .

01cl

\'i1 · .ııı.ı\l.ı 2 ı - 2..J. )ııh.ıı

gi -

I)kr. C\1\cıılik 1·c I ıı,.uı
I I.ıkl.ırı l\.o111itnı ' !(ıııl.ııımı l ~nık,cl\k.
\i1 .ı , i ı ) ler. Cu\ cıılik 1 c I 11,.ıı1 l l.ıkl.ırı

"ı .\R 1"1/

.\ \ ii 1 1 I J , l ) !J{

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

KoııııtL''ı 1iıpl.ıııtl\ı Bnık,cl'ck ropl.ııı
ıııı)tır.. \.\1'.\ c;cııcl

Kurul ropl.ıııtl'ı i'c

' 1\ııııl\'d.ı \'.ıpılıııı)tır. Turkin· - 1r.ıh ·.ı 1~ 

hirligi l'roıokoliı <,'L'ı\'l'\l',ıııdc de Turkı
l·c-lt.ıh .ı I ~hırlıgi
Roııı.ı \l.ı

h

ınıımı ropl.ııırı'ı d.ı

1 .qıılıııı)tır.

- .\lııı.1ı11 .ı h·dn.ıl l'.ırl.ııııcıırmu l<;ı-ıkrı
Koıııiwoııu, Içı)Icri Koııııwoıııı 'ıııııı d.11·crli\l ol.ır.1k, Kc ıl\ .ı l'.ırl.ııııcııtmu ·ı:1rıııı .. \r .11ı 1 c Dog.1l K.ı1·ıı.1kl.ıı· Koıııirc
,i. l:1rıııı. Orııı.ııı 1c Kı11·i-ıkrı Koıııi,,·o
ıııı'ıuııı d.ı1 erli' ı <ıl.1r.1k ulkcnıı;ı 1ı1 .ırn
ctıııı)tır.

Karadeniz Ekonomik İ ş birliğ;i
Parlamenter Asanıblesi (KEIPA)
K~

11'.\ · ı urk Dclcg.ı,loıııı . 2!-23 1-.:Nııı
2006 r.ırilılcrı .ır.ı\lııd.ı B.ıku\k 1 .ıpıl.ııı
Ccııcl Kurııl'.ı 14- l:=i ,\l.ırr 200- r.ırilılcrı
.ır.ı\lııd.ı . \riıı.ı\l.ı. 2~ 29 ,\l.ırr 2()()- ı.ı
rilılcrı .ır.ı,ıııd.ı Tir.ııı .ı\l.ı

1 .ıpıl.ııı Koıııl\

1·oıı tol>l.ııırıl.ırııı.ı k.1rılıııı-ırır.

Dostluk

Gruplarının

Faaliyetleri

·1'ti rkı n·-Ycıı i /.c l.ıııd.ı l '.ırl.ııııcıırı ıl.ı r.1 r.ı' ı
Dmtluk (. ;rııhu Yeni Zcl.1ııd.ı \ı tıl .ırcı
c ttı.
Turkin·- I .in .1111 .ı l'.ırl.1ıııcıııol.ır.ır.1\l
[)mrluk (;ruhu l.itl.ım ·.1\ı tıl·.ırL't crıııi-ıt ir.
'>uudı .\r.ıhi\l.ıııTurkı1·c 1'.1rl.1ıııcıırol.ır

,\r.1\l Dmrluk

c;nıhu.

I ııgi Ir ere: !'ll rkin· 1'.ı ri. ı ıııcııt< ıl. ı r.ır.ı\1
Dmrluk c.;nıhu ,

Ihtisas

- C,'nrc

Koıımyoııu l~.ı~k.ıııı ll.1hiı.ır

rup.ı Kıt.ı\1 Kuıncl P.ırl.1tııl'ııtcrkri

:\1 Yo -

ııcriııı

!(urulu Kurucu · ıcıpl.1ıırl'ı ik H.ı 
rup.1 Kıt.ı\1 Kurc'cl 1'.1rl.1ıııcıırcr 
lnı Yiıııcrııı1 Kurulu · ıııpl .ııımı'ıı.ı k.ırıl
ıııı-ırır.
hır.ır-.\1

TBMM Ra ş k.ını Bülent
Parlamenter Diplomasi
Faal i vetleri

Arınç'ın

TB.\!.\1 B.ı)k.1ııı Bukıır . \rııı~ 'ııı koıııı
gu ol.ır.ık; :\oı'I'L\. KKTC, Hın.ıti\ 
t.1ıı, 1r.ııı. D.ıııiııı.1rk.1, Rtı\\ .ı I-L'lkr.1'\ onu l'.ırl.ııııL·ııro B.ı)k.ıııl.ırı ulkcıııi;i
;ı1·.1rct ctıııı~krdır. ;\\ rıc.ı ~·c)ıtlı n·, ikInk ulkcııııtdc hul.ııı.ııı l ·.ııdoııl'l\'.1,
Fiııl.ıııdi1 .ı l'.ırl.1tııcııro B.ı-ık.ıııl.ırı. ik
giıriı-ııııu-ı; ( L'/.11·ir 1'.1rl.ııı1cıırmu ltı-ı 
k.ııı Y.ırdııııcl'ı ık Hiııdi,r.ııı .\Ir ,\kcil'ı F 'ki B.1)k.ııı Y.ırdııııcl\ı , l',r ,\kc ll\ı L\·c\l'ııı k.1hul crıııı)tır.
I'B ,\!.\1 B.1)k.ıııı Bukıır .\rııı\·. ulkcıııi
;i 1i1·.1ın cdcıı lr.ık, L 'kr.ın1.ı. 1r.ıh ·.ı
1 c !(lll en B.1)h.ık.ıııl.ırıııı ·k.ıhul n.tııi)

Komisvonları

t ır.

lm.ııı

1 l.1kl.1rıııı lııcclcıı1c Kotııl\\·oıııı
Yuıı.1ımr.ııı 'ı ti1·.1rcr L'tllli). " lıı,.1ıı H.1kl.ı 
rı 1·c Dini ();gurlııklcr 1\: l'.ırl.ııııcıırol.ı 
r.1r.ı\l Koııkr.ımı"ıı.ı k.ırılıııı~. ,\, rup.1
1'.1rl.ııııcıırmu lm.1ıı 1 l.ıkl.ırı .\Ir Koıııirc
'i'ııiıı d.\\ crıııL· ic.ıhcr crıııı)rır.

TB.\ 1.\1 H.ı'ık.ıııı Bukıır :\rııı\·. l'oloıı
' .ı, c.;urci,t .1ıı 1 L' ,\l.ıkcdom .ı Dc1 ler
l~.l)k.1ııl.ırı ik 1 l oll.1ııd.1 Kr.ıli\·c, i ilc
gortı)lllll~ttır.

TB.\l.\1 B.1~k.ıııı Bukıır . \rııı\·; .\l.ıc.ı
rl't.ııı. Ru" .ı h·dn.1\\·oııu 12 kl'l ı.
~ı

t• .,

---\·(,J\\J'\.111-

l'\'1

"ıl/

\\HI,I/

\1111111'-1)]1{

- -------------

5. Yasama

Yılı

<:ııc Fili,riıı. \'ictıı.ıııı,

ri,ni,

<,\·k Cuııılıu
!'one ki;, ı r.ıi1·.ı. Ye·
\C kuh.ı Hunikclc;ik-

D.ıııiııı.ıı·k.ı,

ıııcıı, k.u.ıki'>t.ııı

riııı k.ıbul ctıııı~tır

TI\,\L\1

TB.\L\ 1 B.ı)k.ıııı Bu km

(;ctıi')lcııınlcıı .'ıonıııılu Koıııi,cri'ııi.
L':\ıW 1\.ı)k.ıııı'ııı, ır.ııı

H.ı'ık.ıııı Hukıır ;\rıııc;,

S.

Y.ı,,ı .

bki ( "ııııılıur

h.ı)k.ıııı'ııı. bıdoııct\ .ı ı !.ılk ı ).uıt)lll.ı

ııı.ı Yılıııd.ı Dolııı.ıh.ılıc;c 'ı.ır.ı\ · ı'ııııı

,\lccli-.i

ı

k.ıııı'ııııı

SO. Yıldoııuıııu '>nt:i'i \ C\tk,ı\·lc

:\rııı<; tT'>tııi

ti\·.ırct \C k.ıhullcriııiıı dı-ııııd.ı, , \ıfııiıı

B.ı')k.uıı 'ıı ı, hli'>tiıı

l·.)t n·

1\.ı-ı

,\lcL"Ii'

hcr.ıhcriııdcki lın·cri.

Tcııı,ıkılcr ,\lccli'ı Turkı1c < ;.ı

Birk~ik ; \r.ıp l-:ıııirlikkri'ııc, Roııı.ı

.\1\J)

1\ ı ıd Lı -ıııı.ı' ı'ıı ı ıı 1ııv.ı l.ııı ııı.ı 'ı ıı ı ıı SO.

lı~ııı.ı (;nıhu I·.)·B.ı)k.uıı

Yıldııııuımı

dckı lıcn·ri k.ıhul L'ttııi'), \Ttıi .ıt.ııı.ııı

,.c,ibidc

lt.ıh-.ı\ ·.ı,

;\1\

IT

ı '.ırl.ııııcııro B.ı )k.ı ıı i. ı rı ı..:oıı 1\.T.ııı' ı 'tıJ

Tuı·k Bunıkcl~·iicr

k.ıtılııı.ık

gı .ıd.ı1· ıııc,kk ıııcıııurl.ırı

u;nc

Oııı.ııı, Sud.ııı

Slm·.ık\·.ı\.ı

1·c (\·;,1\·ir,
ik l'orıcki;'c til .ırcrtc

'c

hcr.ıhcriıı

nı-ı i) leri B.ık.uılı·

cıııunııı.ı

ıigk \Ttııcgı \·crtııi'), .\lııı.ııı B.ı,ııı-Y.ı-

huluıııııu-ırur.

\ ııı

1"1\,\L\1 H.ı1k.ıııı Hukıır :\rııı~·. Turki\c\·i m·.ırcr cdcıı :\fg.ıııi'>t.ııı, ·ıiıııu,,
;\nhtr.ıh ·.ı Dı-ıi)kri 1c S.ınıııııı.ı ıtı 
k.ıııl.ırı ik Turk ı..:ultur \C S.ııı.ıtl.ırı
Orr.ık Yoııctiıııi i TL ' ıU..:SOY 1 D.ıiıııi
Koıı,c\ ı 23. Diıııcııı · ıiıııl.ıııtt'>t ımııı.ı
'>Chctil·k ulkcıııi;dc huluıı.ııı Kultur

\ Cl'llll)tlL

H.ık.ıııl.ırıııı k.ıhul crıııi)tir.

rc:l"ıirkin·,
,\lııı.ıııu:l"urkin·
.
.

TB ,\L\1

1\.ı'ık.ıııı ıhılcııt .\rıııç'ı tL·ımi

kıı 1\.ı)k.uılckillcri t.n.ırıııd.ııı

TL'RK SOY HC\"Cti 1c l'.ıki,r.ııı ,\!illi l-:giriııı
H.ık.ıııı, l 'kr.ı\ ıı.ı 1\.ı)h.ık.ıııı, koloıııho
ı-:.ılıri ltı)komolmu, KkTC ';ıclıit .\iklcri \T .\Lı lu! C.ı;ikr Dcrııcgi ~ lc1 ·crı
k.ıhul cdiltııi), Bulg.ıri'>t.ııı 1\.ı')h.ık.ııı
Y.ırdııııcı<.ı oııunııı.ı \Tıııck \Trilıııi)tir.

TB,\L\1 ltı-ık.ıııı 1\ukıır r\rııı<ı tcııN
Icıı 2<J-30 t\r.ılık 200(ı r.ırilılcriııdc
TH.\L\1 1\.ı'ık.ııın·kili ,\li Diıı\-cr Ctir·
ci'>t.ııı 'ı ti\'.lrct ctıııi-ırir. ı-+· 1X :\ i,,ııı
2007 r.ırilılcrimlc TB,\L\1 B.ı')k.ıtıl ·cki
li '-;.ıdık Y.ıkut i',,ıgrch\k dıı;cıılcııcıı
Cııııcniogu :\1-ru\ı.ı L'lkelerı ı'ıhirligi

kunılu-ıl.ırı Tcııı,ikilcri 'ııc ıııul.ık.ıt

!)ign ,-,uıd.uı TB.\L\1 B.ı')k.ıııı. ı,p.m ·
Dt')i ')lcrt Koıııi,\·oııu ilc Lil\ ,1!1\",ı
Dı-ıi')lcri \"C r\H ı..:oıııi,\"Otıl.ırı Orı.ık

\".1

ı lc\ ·crı'ııi k.ıhul ctıııi-ıriı·.
.\nıc·.ı. S.ı1 ııı

TB,\ L\!

B.ı')k.ıııı lııgiltc 

1c '-;uudi
.\ r.ı bi \Ll ıı: ı 'ı ı rki n· l'.ı ri .ııııcııtc ıl.ı r.ır.ı' ı
Dmrluk Cruhu 1\.ı)k.uıl.ırı ilc .\1\1)
'kımikilcr ,\lccli-..ı Tiırki1c <,:.ılı-ıııı.ı

Cnıbu E')·B.ı')k.ıııı'ııı k.ıbul ctıııi')tir.

Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu (Türkiye-AB KPK)
Turkı, ·c-, \1\

Kl'k

1\.ı)k.mlık Di1.ıııı · ı<ııı 

l.ııırı'ı \"C BolgL·,cll'oliıik.ıl.ır H' Y.ıpı,,ıl

hıııl.ınl.ııı K.ırılıııı iiııcc'i l'rogr.ııııl.ır.ı
K.ırılıııı

konulu

roııl.ıııtıl.ır

Bnik'>cl\lc
KI'K S/.

dııtcııkııtııi)tir. Tıırkı1·c-:\B

(;cııcl Kurul"liıpl.ııımı 1·iııc Briık-.L·I 'dc
,-,ıpılıııı-ırır.

30

Oc.ık -2 Şuh.ır

2007

r.ırilı

Sıircci ı'.ırl.ııııcııto B.ı)k.ıııl.ırı Koıık·

lcri

r.ımı'ıı.ı k.ıtılıııt')ttr.

Eıııiııc Bwkuı-r'uıı R.ıporıı'ıı,ı ili')kiıı

i

ı, ı \ l l ' ! JJ,

.ır.ı,ıııd.ı lklçik.ı\Lı

~ \\11 \ ) / \ \ H I \ l /

.\11111

J

l'lliH

,\1' .\1illcl\·d.ili

ikili
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~onı)ıııclnc

kıııd.ı

3.

cc1 .ıp 1 crılıııc c'.1'1 lll~ul.ııııııı)tır.
l'1 pıl.1ııı.1 ık k.1rr t.ıkp 1 c t.1111iıııiııc
Llıı;cıı 1c iııtı1.1ııı ~ctirikrck hclir~ııı

1 c Lizbon 'ıtr.llCJI'i H.ık

k.ırııı.ı l'.ırl.ııncııro liıı'l.llıtı 

'ı'ıı.ı k.ırıl.ııı c;rup ll\ckrı

23-26

.)uh.ır

2oıı- r.ırilılni .ır.ı,ıııd.ı d.ı , \lııı.lln ·.ı\·ı ;ı

'

.ırn nıııı)11r.

Turkill·-,\H

k.ırın.ı J,ti).ı

ıc Koıııırnı ·ı"l'l.ıııtı'ı Hnık,cl\k

c,,1,f.ır u;nıııc orıırrulıııu)ttır.

2-

tDp-

.'ıckrhnlık

l.ııııııı)tıı·. luı-1-.i,·c-,\H kl'I..: I klni-lıı

rı

~ılrnc /1\·,ırnı ~crçckk)llll). l'.ırl.ııııcııro
l.ır.ır.ı'ı kolok\ uııı Hnık,cl\k ,·,ıpılıııı)

1 .ıpılıııı)tır.

~i\ ıl ~.1\'lll1111.1 Pl.1ııl.1rı ~·cnıdcn ~();_

3·

dcıı ~c~ırilmı). dc~i)iklık

tır.

;\ 1ııı.ııı1 .ı Tu rki ll' i'. ı ri. ı ıııcıırı ıl. ı ı·.ır.ı' ı
Dmrluk (;ruhu.

1 c 'ı.11 .1) lı.1lı dırckrıtiııc ıl

~ilı ruııı .\lıllcn rkılkrıııııı ı- rrckıııck

i)lcıııııi). u1~ul.1m.ıl.ırı

n· 1·cııiliklcr
1 .1pılıııı)ıır.

-+- ~ı~ııı.ıkl.ır ycıııdcıı r.ııı;ım cdılmı)tir.
H.ı1 .ıl.ıııdırııı.ı "ınııııı ık ıl~ılı •;.ılı)

,\B n :ı ıırkıll· Dmrluk Cnıhu ı ·)h.ı)k.ıııı

ııı.ıl.ır B.ı1·ıııdırlık

B.ı)k.ııılı~ıııd.ıkı ,\HI) koıı~ıc'ı Turki1c

\Ttkilılcrı ık dc1 .ıııı crmrkıcdır.

c;,11ı)l11.1

(;ruhu ufkCI111/C rL',llll /1\ .lrl't
~cr\·c kk)tı rııı ı )1 ır.

ll'

J,k.ııı ltık .ııılı~ı
c

'-.ı~ııı.ıkl.ırııı rcıııulık, b.ıkıııı-oıı.ırıııı

1c

kı ııırrolu pcrıl< ıd ık ol.ır.ık 1 .IJ'ılııı.ıkr.ı 1·c

. \ITıc.ı \\'c'r \·ır~ıııi .ı-. \BıYdc < ·~.,c;:r

dt11cııkııcıı koııtrol t(ırmuıı.ı l)kıımckrc

1. \H 1) Koıı~ıni Turkıl c <;.ılı)ııı.ı (;nı
bu 1 ·ı< ıpl.ıııt ı'ı dıucııkııını)t ir.

dır. 20 'ı~ııı.1kt.111 ı-+'ıı ~nckrı~ıııdc ho)·11tılm.1k

r.1k

olup ..1cıl

dq1o

ol.ı

dunııı1d.ı

'ıı1 ıl .'>.ınııım.1 'ıcn ı'krıııdc kull.1ııılııı.ık

UZMANLIG I

u;cı-c 2S.ı2.2006 r.1rilıiııdc

ı - Turki1c B\1\uk .\ıilk1 ,\lccli'ı c;mcıı
lık Yoıınıııclı~ıııc ~mc; .\lılknckilı .
ı )oııcııı Y.1,.1ııı.ı l \c lerı. ızc,ıııı
.\r.H,, l'n"ıııcl, 1c D.1111)111.1ı1l.1r.1 1nı·
ler .ır.ı\ ~1rı) k.ırrl.1rı ıle Zı1·.1rn\·1.
Dıııkncı, CorL'\ lı, l;L\ICI (.;()ıci lı,
Kıırııplı.ıııc. I ojııı.ııı. ıkkdii ·L· H.ı)k.ı
nı, !'.ını B.ı)k.ıııı 1c l'.ırr1 ~orl'\ lilni
1 .ık.ı k.ını du;cııkıııL·,ı \l\·~ul.ıııı.hııı.1
hu \,\,,11l1.ı 1 ılıııd.ı d.ı dl'\ .ıııı cdılm1)

b ki

tır. Y.ı11,ı1 k.ın r.ılcpkrı 1crıııc ~crırıl

k.1rr

h.ı;ı hiriıııkrcc

ho).ıltm.ı pl.1ııı .ılııııııı)tır.

SİVİL SAVUNMA

ıııcn-rck rıım

u;crc

kull.ıııılııı.1kr.1

t.1lcplcriıııı1 ,·,vılı

1 I k.ılcııı
1 ı O ki)ilik 1 'i' ıl ,,11 uııııı.1 kı1 .ıli:ri.
2::i.ı2.2006 r.1rılıiııdc de ıtJ k.ılcııı 'i' il
'·1' uı1ııı.1 .1r.1\·· ~LTL\ ll' rc~lıi;.ırı .ılııııııı)
olup. 200- 1 ılı oc.ık .1nııd.ı ı O ııolu 'ı~ı
ıı.1~.1 1 .1prırıl.1ıı .11ı).ıp r.1ilırd.1 ıııulı.ıLv.ı
nlilıııckrcdır.

::i- '>i1il

'ı .ı1 uıııı1.1

!·. kipleri

kunılmu),

~UIKCIIC)tırıfıııı) 1 c c~ıtiııılcrı \ .1ptırıl
llll)tır,

1,\/

.11"1.1rıııd.ı c~ıtimkrıııııı

ll'lll-

kıııııc'ı pl.1ııl.1111lll)tır. . \ııc .ık ckıpkriıı
ııı.1l1cınc

1 r tl\·lıı;.ırl.1rı t.1ııı.11ııl.1ıı.1ııı.ı

ıııı)tır.

ol.ır.ık 1·.ıpılııı.1'1 '·ı~l.ııııııı). koıırcııj.ı

'ı11il .'>.1nıııııı.1 .'>cnı' pcr"ıııcli ~uııcclk

ııı

m-rck n·ııılkıı tc' ı' edilmi). 'lTI i'lcrdc

.1).111 r.ıkplcrc 1 .vılı ol.1r.ık oluııı,u;

..
'

ı ı

\

1
'

j , \ l l l ..,l/

\\K.._

1

\1

ll ll'lll{

5 Yasama

giırn · li

Yılı

.i..J-3

jKT,oııcldcıı cgiriııılcrc k.ırı 

l.ııı 1:=i6\ııı.ı~

Si1·il

S.ınıııııı.ıııııı :\ııl.ıııı

IT C)ııcıııi , Kmunıcu Kurr.ıı-ıcı ()ııkııı 
ln, :\BC S.ı1.ı~ ,\Lıddclcri, Dog.ıl :\krlcr
n · 1\.oruııııı.ı. Si1·il S.ınıııııı .ı Scn·i,lcri ııiıı ' k)kıli \ 'C c;iırcl'lcri, :\cil Y.ırdıııı \C
1\.urr.ırııı.ı L\ııllcrı , ilkl· .mlıııı n· Y.ıııgııı
koııııl.ırıııd.ı 2..J--2X \:i,,ııı 2006 r.ırilılc 
ı · iııdc. Si1·il S.ınıııııı.ı 1\.olcji iigrcrıııcıılc 
riııcc 20 ,,ı.ırlik Si1·il S.ınıııııı.ı Egiriıııi
ITrilıııi)tir.

TB,\ 1.\l'ııiıı

giiz iiııii 
hir ')C kildc giircl'lcııdirilcıı ropl.ıııı SX7 ı'cr'o 
ııclc , giirn·li oldugu 'cn·i, l'l' ekip ilc
'cn · i,iıı g<ircl·lcri rcblig cdilıııi), Si1 il 'i.ı 
nıııııı.ıııııı ,\ııl.ıııı 1·c Oııcıııi, Korunını
pn,oııcl ııınnıdu

ııc .ılııı.ır.ık lıcr hiriıııdcıı or.ııırılı

l(un.ırıcı ()ıılcııılcr,

;\;B C: S.ll'.l) ,\l.ıddc 
t\krlcr IT 1\.oruııııı.ı, .'>il il
S.mıııııı.ı Scn · i,lcriııiıı 'k)kili 1·c (;<ırcl '
lcri, llkl · .ırdıııı 1·c Y.ıııgııı koııul.ırıııd.ı ll :=i H.vir.ııı 2007 t.ırilılcriııdc 1crilıııck
iızcrc ropl.ıııı ..J-0 <..ı.ıtlik Si1·il S.ınıııııı.ı
lcri,

Dog.ıl

1-.giriıııi l'l' · ı:ırbik.ırı pl.ıııl.ııııııı)tır.

6- Ol.ıg.ıııi ·ı,riı duruıııl.ırd.ı B.ı)h.ık.ııılık,
J)-i)lcri B.ık.ııılıgı, ,\ltı Iki ldJrc 1t\ıJI.::.ır.ı
\'.ıliligi ı !...:riz. ,\ \erkezi ilc lı.ıhcrlc'ııııc .ıgı
rc<.i<. cdilıııi)tir.
7- , \nıc.ı .\!illi
Si1 il S.ınıııııı.ı

S.ır.n · l.ır D.ıirL· B.ı)k.ııılıgı
l'zııı.ııılıgı )· .ılı)ııı.ıl.ırıııııı ,

L: zııı.ııılıgııııızl.ı komdin.ı\\ · oıw <..ıgl.ııı 
ıııı)rır

Jıa l •

"ır -i:.

1· (,ı \ J ı

'ı ı h.

ı, \' ı ı '-1 1

~..ı \ Rı..,

r 1 .\1

rı ı ı

ı

r'

11 ı
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ICANUNLAR VE !<ARARLAR DAİRESi BAŞKANLIGI
KAN U NLAR VE KARARLAR
M Ü D Ü RLÜ GÜ
Y.ıs.ıııı.ı Yılı'rıd.ı

S.

Y.ı'>.ını.ı Yılırıd.ı ı

cdilıııhrir. K.ıbul

Kanun Tasan lan
S.

Kanunl ar

ı

126

.ıdı:t k.ıııurı t.ı,.ı

mı gelıni)tir. Bu t,ı,,ırıl.ırd.m 60 .ıdedi
koıııiwoııl.ırd.ı, 2-t .ıdedi Genel Kurul
gündeminde bulurıııı.ıkt.ıdır. -1-1 .ıdedi
i'>e k.ırıurıl.ı)llll) olup bu k.mııııl.ırLLlll 3
.ıdedi Cuıııhurb.ı)k.ııııııı:,ı geri giiııdcril
ıııi)tir. 1 .ıdct k.ırıuıı t,ı,,ırı,ı d.ı Hükli ıııet t.ır.ıfırıd.ııı geri çekilıııi)tir.

08

30

,ıdet k.ımm k.ıbul

edilen bu

bnunlard.ın

.ıdı:di Cuıııhurh.ı)k.ınıncı onal'i.ın

ıııt)

olup I 2 .ıdı:di i'>C C:umhurb.ı)k.mlı
O .ıdcdi
Cuıııhurb.ı)k.ını t.ır.ıfınd.ın i.ıde edilmi)
olup bunl.ırd.ın S .ıdcdi .ı1·nerı, 3 .ıdcdi
i'>c deg;i)tirilı:rek k.ıbul edilıııi)tir.
gmd.ı bı:kleıııı:ktedir. AITıc.ı ı

Tezkereler
Y,ı,.ını.ı D okurıulııı.ızlıkl.ırı korımund.ı

S.
27 adet
B.ı)h.ık.mlık rczkcıüi gclnıiırir. 1 'i An.ı
\\1'>.1 \'C Ad.ılı:t Komi'>l·o ııl.ırı Ül·clcrindcrı Kurulu 1\..ırııı.ı 1\.oıııiworı t.ır.ıti n d.m
k.ır.ır.ı h.ıgl.ın.ır.ık Gerıci Kurul (;ündemine girıııi)tir. l .ıdcdi i'c B.ı)b.ık.ınlıkç.ı
geri .ılııııııı)tır. Topl.ıııı 25 .ıdct dokurıul
ııı.ızlıgın k.ıldırılnı.ı'ı konulu rezkere h.ı
Y.ı,,ıııı.ı Yılı'rıd.ı B.ı)k.ııılığııııız.ı

Kanun Tcklifleri
5. Y.ıs.ıııı.ı Yılı'rıd.ı 17S .ıdet k.muıı tekli fi gelıni)tir. Bu tekliflerden 1 17 .ıdcdi
koıniworıl.ırd.ı, ı 9 .ıdedi (;enel Kurul
gündeminde bulurıııı.ıkr.ıdır. K.ırıun teklitlcrimkn 3(ı .ıdedi k.ınurıl.l)l111), ı
.ıdedi de k.ır.ır olıııu)tlır. 2 k.ırıun teklifi
de ıııillcn-ckillcrirıcc geri çckilıııi)tir. K.ı
mırıl.ı).ırı tckliflcnkıı 4 .ıdcdi C:uıııhur 
b.ı)k.ırıı r.ır.ıfınd.ın geri giirıdı:rilıııi)tir.

lı:rı K.ırııı.ı Koıııi'l · orıd.ı hulııııııı.ıkr.ıdır.
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Genel Sekrete rlik Faaliyetleri

KÜTÜPHANE
DOKÜMANTASYON VE
TERCÜME MÜDÜRLÜGÜ
l'.ırl.ııııcııronun , . ,ı.,,ıııı.ı

1c

dcncriııı t:ı.ılı 

\ctlcrınc, -,undu~u k.ılııclı hılgı lıillııc 

rilk de'> tck\ crıı;ckk gorL'\ li Lınıplı.ıııc 
dcn hu 1 .ı'>.ıııı.ı nlınd.ı, tol)l.ııııd.ı , 2Rô0-J.
ko \· ,ır.ırl.ınılıııı)tır.
Kunıplı.ııınk '>Umılııı.ıkr.ı ol.ııı hilgı r.ı 

r.ıııı.ı, t(ırokopi. kir.ıp oduıı\· \crıııe, hilgı

notu lı.llırl.ıııı.ı 'h. hılgı lııllııcrkrıııdcn;
ıııillcrld.illcri 7.Hô d~· t:ı,
Onceki

doncıııkrdc

ıııilkm:killcri

gorn 1 .ıpıııı)
3.-J.- -J. kC/ ,

.\lccl!'>ıııııtın ıd.ıri tl')kıl.ırınd.ı
p.ın

ol.ııı

gorc1 1 .ı 

f)LT'>om·l I-+ .9 I O dct:ı ,

Diger

.ır.ı)t ırııı.ıcıl.ır

dct:ı , · ,ır.ır 

33.:::i I;::; kır.ıp . I .-J.2X

ci lt dergi, I I 7 cilr g.ı;crc çık.ınlıııı).
7.7% .~dcr kir.ıp o~hınç 1crilıııi)rir. Dcı)od.ııı kir .ıp , dergi 1c g.ucrc l'>tcgindc
huluıı.ııı 1 c huııl.ırın h.11ıl.ırıııı oduıı\·
.ıLın kull.ınıcıl.ınıı d.ıgılııııı l'>l' ; 2-+2 ııııl 
knckilı, 19-J.c-,ki ıııilknckılı, 2.313 ıd.ı 
ri pcr-,oııcl , I 29 .ır.ı)tırııı.ıc-ı )Cklindnlir.
Kull.ınıcıl.ır.ı ..ınıc.ı

Oku\ ucu

S.ılo 

ııu'ııd.ı I 2 92:::i · .ıdcr rckr.ım l''>LT çık.ırı 
l.ır .ık lıillııcrc '>tıııulıııtı)tUr.

bılgı r.ır.ıııı.ı lııllııctı

1·c he6.-+92 .ıder \eni kır.ıp. 97-J.
\eni dcrgı 1'>U re li 1·.n ııı 1 kokk'>ll·onılu1 Lı

.ıder

ıı.ı k.u.ıııdırılıııı)tır.
Buguıı irih.ım le, kolck-,il<ınd.ı ropl.ıııı
292 .:::i37 .ıdcr kir.ıı), 36.r3 ulr dergi.
2-.067 cılt de g .ıtctc bulıınııı.ıkı.ıdır.

Yuk.ırıd.ıkı r .ık.ıııı.,,ıl

1erilerı n dı)ıııd.ı,
oneeden b.ı)l.ıtıl.ır.ık
1c bırırilıııckrc ol.ııı \·c)it-

kunıplı.ıııcdc d.ılı.ı

lı ç.ılt)ııı.ıl.ır ıle hıı doııcıııdc h .ı)l.ırıl.ııı

projeler 1c

oııuıııli7dcki doııcıııdc

;,ıııı.ııı gcçirılııınkn h.ı)l.ıtılııı.ı'>l pl.ıııl.ı

ıı.ııı

1c h u

ı;cı\c'

cd c

.ın.ıli1 ç.ılı)ııı.ıl.ırı

'urdıiriılcıı proıclcr hulunııı.ıkr.ıdır.

Bu

doncıııdc,

ııııı

gerin·

(;enel Kurul

nır.ııı.ıkl.ırı 

d<ıııuk ol.ır.ık dijir.ıl orr.ıııı.ı

.ıkr.ırılııı.ı'>l l''>.l'>tıı.ı d.n · .ııı.ııı l'nııc
nılcrck dijır.ıl k .ı1ır

-,urdu '>,1\"1\1 I. I :::i2.RS>2\-c

ul.ı)lllt)tır.

Hu

dı ıncıııdc , ulu.,,ıJ \C ulu.,l.ır.ır.l'>ı k.ıp 

.,,ııııd.ı ()!Jcıııli ol.ı\"l.ırl.ı ilgılı , kunıplı.ınc

kolck-,inııııınd.ı huluıı.ın kır.ıp,
g.ıtctclcrdc

1cr

.ıl.ın

bilgi

dergi 1·c

k.ı1 ıı.ıkl.ırıııııı

hıhli1ogr.ıt\ .ıl.ırı lı.llırl.ıııııı.n .ı h.ı)l.ıııdı.

Bilgi lıitıııcrkri h.ıgl.ıııııııd.ı, kull.ııııcıl.ı 
r.ı , <( )kunıcu I 1i11ıı<crkri ( Rckr.ım 1 Birı 
minde -+.6-X hılgi ııorıı lı.ıllrl.ııııııı).
I .:::i2X rclıhcrlik lwıııcri ,
-.3XO

.,,n · Lı

Bıı d<ıncıııdc dcrlcıııc, ,,ırııı .ılııı.ı

din·

h.ı;ı

Bu lıitıııctlcr 'c , · ,ır.ırl.ınııı.ıl.ır \· cı\'' c'>~ııdc;
.

I 3-.X06

Kıirüplı.ııımin dijir.ıl kolck'i1oııuııd.ı 1·cr
.ıl.ın g.ucrc. dcrgı. kir.ıp gihı . 1.11 ıııl.ırLı".ın
3X-.36-J. .ıdcr dijir.ıl kop1 · .ı; hu nır k.ı1ıı.ıkl.ırııı b.l'.ı!ı ııu,Jı.ıl.ırıı;d.ııı d.ı. 31.SO-+
'>.l\ Lı k.ıgır h.l'>kı 1crılıııi)tir.

-,urdunılıııckrc

i-,c 2 77 -J.

l.ınıııı )!.ı rd ır.

Kir.ıp Lkpmuııd.ııı

i-,rckkriııc mııclik ol.ır.ık ,

t(ırokopi \· ckilıııi)tir.

1crılıııı)tır.

lhı doncıııdc kunıplı.ıııc kull.ııııcıl.ırınııı

J·<,l\11'-llf,

h\\11,1'

Humııı
k.ıbul

ilk orııcgi. l':'\ 1-.SCO r.ır.ıtiııd.ın
1c il.ııı edilen "2007 Dünya

1\lcvltııı.i Yılı" ııııııı.l'>chctil
1 L"

Ic

lı.vırl.ıııdı

lı.uırl.ııı.ııı hıbli~"<>gr.ıt\ · .ı nıııı ııııllcr 

'ckıllcrı ıle

TB.\1.\1

burokr.ırl .ırııı .ı

clck-

rnınik po.,r.ı ol .ır.ık goııdcrildı. .\nıc.ı,

"'1\HI,I/

.\1

11/ıl,ll

1<

5. Yasama

Yılı

l.ııını.ı1·.ı b.ı~Lındı. İ l k ıı\'gııl.ıın.ı ol.ır.ık,
"T11rf.'{c 'de/ii lio::.llillln PC Yn!Hıncıln..<lllnnın
/lm,,tmlmnn, 'lin'iifC 'IIill 1\m 'Jtlllllnsı ı •c
f-:tliiu 1\u/lnll 11111 Ip n ,-.1/ııllnnn (:ın/im
()ı ı/cm/cnn liclirlmlllcsi /lmrı cı vln 1\.Jtm /nn Jı!alis /lmpmnmı l\mnisvon11 "mı n \·,ı 

biblil'ogr.ıl\ · .ıd.ı

1·cr .ıLın kir.ıpl.ır için ,
giri1indcki c.ınılı dol .!f'l.mLı
1·cr .t\Tıl,ır.ık \ ',l\'inLırın bir grııbıı bıır.ıd.ı
kııriıplı.ınc

'>crgilcnnıc\ ·c b.ı~l.ıııdı.

2007

l'liı bonııı 

c.ı hıı dol,ıpLırd.ıki \'.1\'lnl ,ır

'>Ürckli oLır.ık
dcgi')tirilmck '>liiTtiylc '>ergi '>tirdüriilc ccktir.
Yine

hıı d<incıııdc , koıııiwonl.ırd.ı

lı)ııı.ıLırın.ı k.l\'lı,ıklık

edecek bir bibli -

\ ·ogr.ıl\ · .ı lı.ıt. ırLııı.ır.ık Konıi'>l · on,ı -.ııııııl 

giirü -

dıı.

') tilnıcktc ol.ııı k.ınıın ra-..ırı \'C rckliflcrı 

konııl .11wLı ilgili ol .ır.ık , kolck,il'on \'cr .ıl.ııı kir .ıpLır ilc dergi I'C g.ı7.ctc 
lcrdc hıılıın .ııı nı.ık.ılc, lı.ıbcr, riıporraj
1'11. \· .ılı 'ı nı.ıl.ırın biblil ·ogr.ıf\'.ıl.ırı hazır -

nin

d.ı

Oku yu cu Hi zmetleri Bö lüm ü
Çık.ırrıl.ııı rckr,ım

Hilgi
Ek

Ça lı ş m a Ra p o ı· u

12925

c'>cr

-+6 7X

norıı lı.ızırl.ını.ı

s

r.ıknı.ı

:l2

R.ıf okııııı.ı

(. ;,ızerc : l[ıt.ın .ık

X

dtı7enlcnıe

679

Erikerlcnıe

Re h beri ik

IS2il

hizıııctlcri

Hi zmete S unum
a)

Kull a nı c ı

b) i stek

-+972

Hilgi

1299

B,ı,kı

Pcr,onel

:lô-+2

Dijit.ıl
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106X

Millctl'ckili
hki
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

ARAŞTIRMA MERKEZi

MÜDÜRLÜGÜ
2lJ.I 1.2006 r.ırihli ,.c SSSlJ '>.1\'llı ''Turkil·c Bıinık. ,\!iller ,\lcclisi (;cııcl Sckrcrc;·ligi · (c~k.il.ır K.ıııuııuııd.ı Dcgi)ik.lik
Y.ıpılııı.ı" 1 l.ık.kıııd.ı K.ıınııı"l.ı kurul.ııı
TB,\ L\ 1 r\r.ı)tırııı.ı ,\ krkl'li ,\ ludurlugu,
22. J)(iııeııı S. Y.ıs.ıııı.ı Yılı içinde rol'l.ıııı
173 isrcgi k.ır)ıl.ııııı)tır. Bclirrilcıı diıııcııı
içıııdc; S r\ıAtırııı.ı R.ıporu, .J..i Bilgi
:'\oru, lJ 1 J)oklıııı.ııı J)crlcıııc, lJ Sii,du

Bilgi, .J. <;og.ılrnı.ı 1·c 8 K.ıps.ıııı J)ı)ı ııi
rcligindc bilgi urerilıııi) 1·c ulml.ır.ır.bı
k.ur~ılusl.ırd.ı~ı ( ECPRD) gelen 12 .ıder
hılgi is~cgi de ccl·,ıpl.ıııdır~lıııı)tır.
t\r.ı)tırııı.ı

,\krk.oine gelen bilgi isreklc-

riııiıı 1·iızde S2\i J)ok'liııı.ın J)~rlcıııe

nızd~ 2S'i Bilgi :'\oru, 1·u;de S'i Sii;lü
hilgi ol.ır.ık k.~r)ıl.ınıııı).tır. (;elen r.ılcplc
rin ,-(ı7lk 7\i Ulusl.ır.ır.ıc,ı lc,tek ol.ır.ık
IL' ,:iınk S'i de K.ıps.ıııı J)ı)ı nirlcrinde
CC\ .ıpl.ıııdırılnıı)tır.

Araştınıı.ı Meı·kezi Ürünlerinin Türlerine Göre Dağılımı
Tllr

Adet

YutAlc

·H

_,,-

-ı

2

l)J

'"

.\rk.ı l'l.ııı Otcrı

Bılf!ı

:-\oru

<,(lt..ılrııı.t
J)ııkum.ın lkrll'nıt'

l'lml.ır.ırN l.ıkp

'-·'!"·""

12
X

H I'Ril

llı\1

R.ıı~ıı·

3

S<~tlu Bılp

l)

·'

TOPLAJ\1

ı-3

100

;\r.ı)tırııı.ı ,\lnkui ,\lmllirlligııııdcıı bilgi r.ılcbiııde buluıı.ııı r.ılcp c,.ıhiplcri .ır.ı·
'lııd.ı m Cul.ı r.ılchiıı 1 18 .ıder ilc ,\!iller' ck.illcriııdcıı, 3lJ'ııııuıı İd.ıri Tl.·)kil.ırr.ııı,
.J. 'uııuıı l'.ıı·ri (;rııpl.ırıııd.ııı 1·c 12\iııin
de Ulml.ır.ır.ısı Kurulu)l.ırd.ııı ( EC!'RJ))

gcldigi gcızlcıııııckrcdir. Tılcp s.ıhiplcriııe
or.ıııs.ıl ol.ır.ık h.ıkıldıgınd.ı nınk 68 ilc
,\ Iilieti-ekilieri ilk sır.ıd.ı 1n .ılnıJkt.ıdır.
Bunu ,-imk 23 ilc İd.ıri ·ıc)ki l.ır, ni;dc
7 ilc l'lml.ır.ır.ı'>l Kurulu)l.ır 1·c nı/lk 2
ilc de !'.ırri Cnıpl.ırı iJlcnıckredir.

At·aştırnıa Meı·kezi Ürünlerinin Talep Sahiplerine Göre Dağılımı
T.ılcp

Sahibi

Adet

3lJ

ld.ırı k)kıl.ır

ll X

,\lılknckılı

P.ırıı l;nıhıı
l'lml.ır.ır.hı l.ıkp
TOPLAı\l

Yuzdc

-ı

12

H I'Ril
ı

73

100

5. Yasama

Yılı

lhı do11cıııdc 1 · .ıbJııcı

runılnıtı)tllr. lklirkııcıı kur.ıll.ır

.ıııı.ıu1-l.ı

dil cigrc11iıııı
12 llllll.ll1 1 · .ırdııııu'ı 1 urrdı'ıı11.ı
ge ı ı ı deri lıııİ)tİ r.

'iııdc, .ır.l)tırııı.ıul.ır.ı kol.ıl"i1k

çcn;nc ·
1·c ,t,ııı ·

d.ırt ''ıgl.ır.ıhilıııck .ıııı.ıcı1 · l.ı ckkrroııik
ort.ııııd.ı

TBMı\1 Ara~tırına Meı·kcz i ' nin

İdaı·i faaliyetleri
TH,\L\1

.\r.ı)tırııı.ı

Lı.ılı1ctlnı11c

,\krkc1i,

~Cı\CIC o!U)tllrııı.ı" .ıııı.Kıl Lı, \T)İtli re ·
kr.ım lxigeleri IT ort.ııııl.ırı oltı)ttırıııtı) ·

Ürün K.ıpagı St.ınd.ırtbn

tur. Hu ÇL'~\CI cdc, ;\r.ı)tırııı.ı h tck ' Lıkip
l'rogr.uııı, K.ılitc '>t.ıl1d.ırtl.ırı Hclgc\1,
Hi\· ı'ııı Hxlıhcri, L'ru11 K.ıp.ıgı '>t.ı~ıd.ırıl.ı
rı 1c ,\1\.\II·. R:'\I·:T gibi tılgul.ıııı.ıl.ır ge·
lı)tİ ı·ıii11İ)ti r.

ııuıııc k.ı1 ll)tllrııı.ık

Ar.ıştırma i stek Takip Progı·a ını

u1

TB,\ 1.\1 .\r.ı)tırııı.ı ,\ krkui

ıı.ır.ık

Lı.ıl İl ctlcriııı

k.ı1 ıt .ıltıı1 .1 .ılııı.1k, ç.ılı)ııı.1L1rı11 .1).1111.ıl.ı ·

~
~

bir ).ıbloıı do\\ ,\\1 oltı)ttınıl 
hu ).ıhloııu kull.ı 
ıı.ır.ık hclirlcııcıı k.ılitc 't.ıııd.ırrl.ırı 1c )C ·
kil kur.ıll.ırııı.ı gorc \ ',\/ılı unııılcriııi
cıltı)tll r.ı bil ıııcktcd ir.
ıııtı)tllr. t\ r.t)tırııı.ıcıl.ır

L'nııılcriıı 'uııunHıııu ,t,ıııd.ırt

hir giini ·
1 c d.ılı.ı .ıııl.ı'ıılır hir

k.ıp.ık oltı)tlırııı.ık .ını.ıcırl.ı unııı k.ıp.ık ·

l.ırı r.ı,.ırl.ııı.ır.ık h.ı,tırılıı~ı)tır. ('nın k.ı ·
p.ıkl.ırıııııı kol.ı1·c.ı kull.ııııl.ıhilıııc\1 .ıııı.ı ·
Lı

hir L'mn l\i7f'11jTI ,\ablon11
,\!C\ 1U\:'\ LT u1nıııdc

d.ı r.ı,,ırl.ı ·
kull.uııııı.ı

'uııulıııtı)rtır.

rı11ı gwlcııılncbilıııck , hirı11ı Lı.ılın·tlcri -

11İI1 tiıtogr.ıfıı.ıı \·ekmek, 1crılcrc d.n·.ılı
ırdclcıııc'lcr 1· .ıp.ıhıl11ıck .ıııı.ıLıl Lı hır 1' ·
tck r.ıklf' progr.ııııı gcli)tırilıııı'ıtır.

ARı\1ERNET (Ara~t ırııı,ı Meı·kczi

Müdüdügü
'>.ıdn: c

Kalite

Stand;ırtlan

Belgesi

Heirrest ilc TH,\L\1
;\r.l)tırııı.ı ,\lcrkc1İ ,\ Üidurlugtı ç.ılı).tl1l.ı 
rı

1·c

ı;.ılı)ııı.ıl.ırııı.ı ili)kiıı ÇL')İtli wcllıklcr

't.ıııd.ırrLır

tc,pit

cdilnıİ)tİr.

d.ırtl.ırın guııdclik \· .ılı)ııı.ıl.ır.ı
ııı.l'ı

1c

Hu ,t.ııı·
1 .ımıtıl ·

urgul.ıııııı.ı" ,· .ıh.ıl.ırııı.ı dc1 ·.ıııı

nlılıııcktcdir.

Biçim Rehberi
K.ılitc St.ıııd.ırtl.ırı lklgc,i'ııiıı

ludurltıgıı

huııiT\İııdcki kull.ııııcıl.ırııı ul.t)tıgı

f\rılitr .\1mırfm1lrın

1c

Dalıili lntr .ı neti )

, \r.ı)tırııı.ı ,\ lnkui ,\

hclirlccligi

't.ıııd.ırt, 11İtclikli tıruıı t.ıııııııı l"l' .1r.ı)tır ·
ııı.ı cl"icıııiııiıı il!.clliklcriııdcıı lı.ırckctlc,

\',\/ılı. unıııkrdc hclirli bir du1cııi ,,ıgl.ı 

ııı.ık .ıııı.ıcı1-l.ı, ç.ılı)lll.ıl.ırd.ı kull.ınılı~ı.ık

u;crc hır 1.:111lı c'cr 1' ,\/lll.ı kıl.ı1 ll/ll olU) ·

hir
11cb 'itc'ı .ırxılıgı1 · l.ı .\ludurluguıı tuııı
\· .ılı)ııı.ıl.ırııı.ı, ıııcl · lu.ıt 1·b. bclgclcriııc ,
on.ık kull.ııııııı.ı .ı\· ıl.ııı 1crir.ıh.ıııl.ırı gibi
k.ll'n.ıkl.ır.ı kol.n · c.ı 1·c guııccl ol.ır.ık ul.ı ·
'ııl:ıbilıııcktnlir. ,\ 1\.\11~ R:'\ l·.T U/c:riııdc ,
ıııc1 · cm .ıltı holuıııuıı kc:ndı \ltckrı de
buluııııı.ıkr.ıdır. Bu ,,1\nlc bolumler kcıı ·
di k.n ıı.ıkl.ırıııı , unııılcrıııı 1 h. 'uıı .ır.ık
1.ıııı.ıııdJıı 1c ki)İ'clliktL' Il .ırınıııı) bir )C: ·
kildc: mudurluk hum-c\lndc kull.ııııııı.ı
.ı,· ık 1c cri)ilchilir lı.ılc gctırıııckrcdirlcr.
,\R,\11·,1\:'\ET u;criııdcki hilginiıı hunık
hir kl\ııııııı ıçcrc:ıı hir iıırr.uıct ,,n · Lı" d.ı
1 · .ıkıııd.ı lıilıııc:rc .ıçıl.ıc.ıktır. . \r.ı)tırııı.ı
:\lc:rkoi .\\udurlugu iıırr.ıııct 'irc,iııin
.ıdrc:'i ol.ır.ık bclirlcıııııı)tİr.
ıııa ı

! t , \ \ \ 1'\.llh

J.- \YII'l/

ı.., \Rl..,l/

.\ 1 1111

•

1' ı

H

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

İLETiŞiM DAiRE BAŞI<ANLIGI
;cnleıııcler 1 · .ıpıl.ır.ık

GENEL EVRAK VE ARŞİV
MÜDÜRLÜGÜ

l'l'

kunııııd.ııı .1\TıLııı

, \r.ı)tırııı.ı 1·c
poru 2 7 .ı dcr

1c

iiz-

r.ı,nitlcri

Soru)tUrnı,1 Koıııiwoıı
kl.ıo.,<ir rc,Jiııı .ılııııııı)

IT

r.1.ır 

,\r.ı)tırııı .1 için izin .1Lııı 33 .1r.l)tırnı .Kı\· ,ı
l'iincrım: lik çcrçn-c,inde .1r.ı1rırııı.1 koıı'u 
~und.ı 1·.ırdııııcı oluıııııu)ttlr.

(;(inlıik orr.ıl.ını.1

35 kunıııı içi nır.ın.1k
bclgc i'tcgi k.ır)ıl.1nııı.ıkr.ıdır.

')2

.ıdct

Bilgi Edinme h.ı)nırmu ccl · ,ıp 

l.ınnıı<ıtır.

,\!udiir!Ligliıııü; .\r1i1 ~ctligi r.ır.ıt'ıııd.ııı,
Ttirkin· Bü1·ük ,\ !iller ,\ lccli'i B.ıo.,ınıcYi
,\liidı;rlügıi.ndcn gelen her nir!Li b,ı,ılı

Turki1-c Blll ·ıik ,\! illet ,\lccli" (;ündcn1iııiıı', B.ık,;nlıkl.ır.1 c.;cncl Kurul ç.ılı)ııı.ı
,,ı.1rindcn iincc d.1gırııııı Y.ıpılıııı)tır. Ge nel Kurul ll H Birk ) iııı 1 · .ıpılıııı) olup
hergün -s ·cr .ıdct d.ıgıtıııı 1 · .ıpılıııı)tır.

CIT,ıkl.ırıı; d.ıgırııı;ı l'.ıpılıııı), !(.ıııuııl.ır
,\liidtirlügü'ııdcıı gL·Ieıı K.ıııuıı , K.ır.ır,

K.ıduk, r\r.ı)rırııı.ı\c Soru)turııı.ı dow.ı 

23.51 7 .1dct pmt.ı g<inderi'i i~· in
29 .0H 1.25 .-YTI. pul ,,ırt' edilıııi ) tir.

Lırı ilc J'cr,oııel .\llidlirliigu 'ııdcıı gelen

pcr,oncl 'icil IT iı;lük dow.ıl.ırı r.ı ... ııit'lcıııııi)tir
.

();cl K.ılcııı .\llıdiırlıigu ' ndcn , B.1k.ınlık 
Lır 1·c diger K.ıımı Kunıııı \'l' Kurulu)l.ı 
rın.1 150 .ıdct C\T,1k giıııdcrilıııi)tir.

B.ı)b.ık.ııılık B.ıo.,ııııc1 · i ,\llidlirliigli'ııden ,

TürkiYe Bü1 · iık ,\1 iller ,\kclio.,i'ııc getiri len gt;ıı!Lik ·ı SO .ıdct Rc,ıııi (;,ı;c~c ' ııiıı

TB ,\ 1.\ 1 id.ıri tc ) kil.ırı biriııılerindcıı , B.ı 
k.ınlıkl.1r 1 c diger K.ııııu Kunıııı 1c Ku nılu ) !.ırın.ı 30H3 .ıdct cn.1k giindcrilıııi )

d.ıg~rııııı d.ı \·.ıpılııı.ıkr.ıdır.

TB.\L\ 1 İlıri ....ı, Koıııiwoııl.ırıııd.ııı gelen
koıııiwoıı gliııdcııılcri .ilc ıııtidıirltiklcr
dcıı g~lcıı ~\T,ıkLırııı ilgili biriııılcrc d.ıgı 

rır.

Bu <,urcdc gcnclnT.ık bıirmun .ı Y.676
olup ilgili birimlere
giimkrilıııi ) tir. ,\\TIC.1 Dilekçc Koıııiwo 
mı B.ı)k,ııılıgın.ı 1.2Y5 .ıdct b .ı ) nını 1·.1 -

rııııl.ırı nırin ol.ır.ık 1 · .ıpılıııı)rır.

.ıdct c\T,ık gclıııi )

,\ tlıdürlüglı ' ııdcıı I 09 .ı dcr k.ı 
1·c gerekli dıı -

ııun do,\· ,ıo.,ı rco.,liııı .ılıııını)

~1

1...:. -\ Y 1 1 .., 1 /_

ol.ııı

) il'icıııııi)tir.

l'\T,ıkın ,,ı\·ıo.,,ıll.ı)rırılııı.ı'ı i)lc;ııi r.ııı~.ıııı 
Lınıııı)rır. :\nıl.ın ,i,reıııin ikinci .1).1111.1'>1
oJ.ııı J.i\36.000 ,,n · t:ı e1T .ıkııı o.,,n · ıo.,.ıJI.ı)rı
rıJnı.ı'ı i)lcıııiııiıı i~c ni;dc 7S'i r.ıııı.ııııl.ııııııı'ırır.
.

ı ı..

emekli

pcr,oııcliıı

\',1pıl.ır.{k r.ıtl.ır.ı koııulıııu)tıır.

gerekli ol.ııı 'cıTi~ büro lıimıcrleri 1·c ge rekli doıı.ııııııı 1·c y,ı;. ılııııl.ırııı ,,ırın .ılııı 
lll.l\i i)i ol.ııı Arşi~· Otomasyo n Sistemi'nin ilk ,l).ını.ı<,ı ol.ııı 9 ıııill'<ııı ,,n{ı

'r

HS

lıik dow.ı'ı tc,Jiııı .ılının ı)

pol,ıııııı.ı,ı, i'rcndigiııdc Lırklı ııokr.ıl.ır 
d.ın cri)ilıııni n: 1-cnidcıı tircrilıııni i~·iıı

1 <, 1 \1 1

kunıl.ııwl.ı r.ıt :

l'cr,oııcl ,\!Lidiirlügli'ııdcıı,

Cclll:l EIT.ık 1c :\r)il ,\ludıirltig;ti'ııliıı
TB,\L\ 1 ,\r)ıl · i'ııdc buluıı.ııı Y.ı,,ıııı.ı Ye
Dcııniııı c\T,ıkıııııı r.ıı·.ııı.ır.ık elektronik
on.ıııı.ı .ıkr.ırılııı.ı,ı, indck,lcnıııni, dc -

K.ıınınl.ır

<i;cl

Lır .ı 1-crk ) ririlıııi)tir.

\

\K 1 ;, 1 /

\11 1 1 1 1 1 ,. ll 1 H.

5. Yasama

pılıııı ~

Yılı

IT ilgi li

koıııi '>l· onl.ır .ı lı ,n ·,ı lc

cdil -

C\T,ı k gclıni ) rir.

ıni ~ rir.

,\1illi S .ır.n · l.ır D .ıirc B .ı ~ k .ınlı g ı ' n ,ı 72 deLı Kur1·c ilc 1.232 .ıdcr CIT.ı k gii ndcril ıııı ~ tı r.

KunT gcindcrilcri için ôôi\ . 1i\ .YTI.
Kiılriır S .ııur

\'C Y.ıl'ln Kurulu B .ı ~ bnlı 
Kurum \'C Kunılu ) l.ırın ;ı
elde n d .ıg ırıLı n C\ T.ı k 203 .ıdnri r.
g ı ' nd .ın K .ıınu

,\1ill i S .ır .ı 1· i.ır
TB,\L\1 \·c
. <)<)

D.ıi rc B .ı ~k.ııılı gı' ııd .ın
d cf.ı

kunT
. ilc S.02S

.ıd c r

A R Ş I V VE EV RAK ~ H U KLERI N DE DAC JT IMI YA PILAN

BAS M A YA Z lLAR V E EV RAKLAR

DA C JT JLAN
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(fckn
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1 IX

Xl 600

700

201
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ıso
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f--

ıs~

22 950

Jfj()

ıı.ı

\6')S0

ıso

ı

ı

-

(;<\Cil Tııt.ııı.ık Otcıı
1\lt.ın.ık Dngı\t

~:;

luı.moık hhmtı

3o
-o o

Dılck\T

1

I kr~ı"ı
B~k

Kom

10

K.unın Dow,nı

ll

OJ:Iuk Dow.t\1

Dıv.uıı \C

(;l·ncl Kurul

K.ır.ır ( 'cı

14
ıs

ıso,

K.uıunl.ır

7:\\

o 100
1 !.PS

soo

.\1

2 xcxı

s 400

600

J(~)

12

1.\

lhıı~.ı_\ K~ınııwııııl.ınrı.ı .\ıt Jüı.uukl.ır

15

Ar.ı)tınn.ı

105 000
600

ve

"lınL)IUrm.ı Kıınıı,nıım R.ıpı:ın.ı

2c

AR Ş IV Ş EPJ.IGI TOPLAMI

16

42 7.7()1
[).ı~ıtıl.ıııliıımkm

!lı~ !~Inı Kıırnıwtııııı

J):ı~ıtıl.uıliıııukm

!H

B.ı\'mdırlık,

\9

"·ı~lık., Aıle. (,.ılı~nu

20

\,m _TıL l·.ncrp l

2ı

\!ıllı l-~ııım

!nur,

Kul

l'l.ı~tırın.ı
\T

K.n·

n·
1~1

Bı!

kk

, l;cıı\

lh~ıııl.uı

- liırıtm 1\.ıınıı,,ıırnı

"ım

l\.oınt\\omı
Kornıwomı

1~1

ı l.ı~ıtıl~ıııliurıdcnı

140

l iundcm

ll.ı~ıtıl.ın liuııdcm

1\.oını,\orııı

x2
12.1

D.ı~ıtıl.uı

\ı~ ır 1\.ıınH\\nııu

(iundem

J).ı~ıtıLıııliıındt•ın

22

Lırıın, Ornı.uı

23

1\ı~lcrı 1\.onıı~\cııttı

ll.ı)tıııl.ııı(iuııdt·m

ısı

24

Ad.ılct Koınıwomı

1l~ııtıtıl.ııı <iundcm

214

ve Km

25

Kır Komıwonu

ll,ıj.ıtıl.ııtliunıknı

26

.'\ıı.ıv.ı,,ı K1ırnı\vıınu

ll.ı~ıtıl.ııı<.iııııdcm

27

:-.tıllı \.t\'lllllll.t Knınıwnmı

j),ı~ıııl.ın <.iııııdcııı

2X

H.ık.ınlıkl.ır

1 IX

:m

(.;clcııhr.ık
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EVRAK ŞEFLIGI T OPLAM 1
A R§ IV ve EVRAK

Ş EFLIKLERI

GENEL TOPl A MI

r;ıa l

ı-•.•, ·- .J. ._... ,..,.
ı,

1

t

ı

,,

'

ı ı.

1 i"

p .ır.ı

.,,ır!' c dilıni ) rir.

•.

K\) ı ı '\l/ ..... \ R

1

ı/

.\1

ı

XlıO

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

ekili, b.ık.ııılıkLır, k.ııııu kunılu)Lırı, 1'.1liliklcr, uııi1 t:r'>itclcr, klınıph.ıııclcr, nıcd
,·.ı rcımilciliklcri IT 'ivil .ıboııclcr olnı.ık
U/lTC .n·lık 1HOO dergi lw,ılıp d.ıgıtınıı

BASlN VE HALKLA
ILiŞKiLER MÜDÜRLÜGÜ

1

B.ı~ııı l'l: ı Lıl kLı İli~kikr ,\ !udurhi gü, :1.
Y,ı-,,ıııı.ı Yılı'ııd.ı J~Jgıd.ıki ı:ı.ılin:rlcri

\·.ıpılm.ıkr.ıdır.

gcr~·ckk~ti rııı i~ti r:

Grafik Hizmetleri
Meclis Bülteni (Dergi)

,\liidiirlü gi.ııııii1. bün1·csiııdc .J\Tıca <~r,ıfik

r.ı-,,ırıııı ç~lı)nı.ıLırı d:ı I'Ürunil;ııcktıiir.

TB,\L\!'ııiıı .n·lık Lı1·ııı org.ıııı oLııı

TB,\L\I'nin .ıl'lık dcrg(si ,\ !ecli s Bultcııi'niıı 1·.ıııı '>ır.ı, ,\ !ccli' genelinde ,·,ınnı
Lııı.ın kit.ıpl.ır, bro)urkr: d.ı,·ctivcl~r: .ılİ)
1c dunıruLırııı gr.ılik-t.ıs.ırıııı \·,ılı)ııı.ıl.ırı

'ı\ !eel i-, Bultc;ıi' .ı;·lık ol.ıı·.~k , ..11 ııııLııı
Ill.ll\1 de~·.ıııı cdil~ii. ,\lilkm:kiı"lcri, bunıkr.ıtLır, b.ı-,ııı-\·,ınıı org.ıııLırı, kıırüp

lı.ıııclcr, \',ılilikkr, bül·iikcl\·iliklcr, -,i,·il
toplum iirgütkri gibi erkin bir ÇCITei'C
d.ıgırııııı ,·,ıpıl.ııı ,\!ccli-, Bultcııi, ı6 .200
.ıdcr h.ı-,ıldı. '.\!ccli-, Bultcııi'ııdc, ,\!ccl i~
B.ı~k.ıııı Bulcıır Arıııç'ııı k.ıbul, 1i1·.ırct 1c

Y.ıpılm.ıkt.ıdır. ı\.hıdurlüğüınillliıı Gr.ı
lik:ı:ı-,,ırını h<ılumu t.ır.ıtiııd.ııı \ ' ,ıpıl.ııı
ç.ılı)ııı,ıLır )llııl,ırdır:

",\kcl i-, i\·n11tik ,\ !ctiıılcri" kit.ıbı,

ı:ı.ılil·ctlcri, B.ı)k.ıım:killcri, Komiwoıı

,\ lc1·1.u.ır Bilgi Sistemi
) Ür H' CD\i,

Lır, ı\! illctYekillcri 1·c ,\ kcl i-, id.ıri t~~kil.ı
tııım ç.ılı~m,ı l .ırı, riiport.ııLır, m.ık.ılckr
\',ıl·ımLıııdı. l'.ırLımcıırod,ı 1·.ıpıLııı \·Jıı)·

"SonıLırLı

m.ıLırııı du;cıııi ~ckiklc t.ıkip

bn>)Ürlı,

edilcbilcccgi TB.\lı\l'ııiıı '>urcıi \'J\·ııı org.ıııı oLm

"S.ıglıklı

',\!ccıi-, Biiltcııi'ııdc .ı·,T;c.ı I)Jı\ımeıırod .ı

l'cNıııcl,

Dcııgcli Bc,lcıııııc" kit,ıp

1

Odulu

kit.ıp\·ıgı,

Zi1 .ı ret\· i 1·c

t\r.ıç ·ı:ınırıııı

K.ırtLırı,

"P.ırLııııcıırmLı

Sekreterlik"

kit.ıhı,

"K.ıdın.ı Yoııclik Aile İçi ~idllctc Son"
kit.ıbı,

,\1 illi

S.ır.ıl'l.ır ı,')O

ti ın Ikigesi
L'l-ckr

SIOO 1

K.ılırc

Yone-

bro)lırü,

Lok.mt,ı nıcııüsti,

2007-200H-2009 Butçc Tcklifleri
bı,

.. . ll

r

Oııur

2007

Ttirki1·c Bu nı k ,\1 iller ,\Jccli-,i'ııiıı .n· lık
1·.mn org.ıııı oLııı ,\.lccli' lhiıtcııi Dcrgi-,i, S. Y.ı'>.ım .ı Yılıııııı b.ı~ı.ıdıgı ı Ekim
2006 r.ırilıiııdcıı 3 ı ,\ !.m' 2007 t.ırihiııc
k.ıd.ır ge\·cıı '>Uredc H .ı1:rı -,,ın \·ık.ırrıı
mı~rır. <,:ık.ırrıLın dergilerin topLım -,,n·t:ı
'>.liN 640'rır. · ıcıpl.ım 34 ı h.ıbcr, 3 7
ıııi'ıl,ık.ır \',ll"llllLııımı)tır. 1 Lıbcr 1·c muLı
k.ırLırd.ı ku.ll.ııııLııı ropLıııı liırogr.ıf '>.11"1'>1
630'dur. l'.ırLımcııro içiııLlcıı 1c l),ırl.ı
ıııcııro dı)llllLııı ın iilen ekili, c-, ki ın iller-

ı

Ce~ .ıpLırLı K.ılp S.ıglıgı"

2007 l_',nııı ı ı i11ııct Odtilu kit.ıpçıgı,

bir p.ııs.ı-,ı oLııı -,onı iiııcrgcl~ri, .ır.ı~rır
ııı.ı IT '>OI'Il)lllrm.ı iiııcr"clcri du;eıııi
ol.ır.ık ,·,ınmLıııdı.
"'

ı' ı

1c

b ro-

çıgı,

ı;ık.ırrıLııı k.ıııuııı.ır, dcııcrim giirn·iniıı

1

1c

l'rojcsiııiıı

'ı

~

'-1
1

\t

ı

ı ı'

ll ~

kit.ı

5. Yasama

Yılı

I kıııokr.1'i Egitim i 1c Okul .\ krli,lcrı

Basın loplantıl.ırı

kit.ıhı,

Basın

l'.ırl.ııııcııtcr

TB.\L\1

I )ipi< ıııı.ı'>i kir.ıhı,

r.ııııt11ıı

TB.\L\1 2007

.ır.1d.1

Yılı .\ı.ıııd.ı\1,

-

,\lıllctlckili Bro~unı.

B.1)k.ııılık

ııı.1k

1·c

koıııiwoıı k.ıbullcri,

topl.ıııtıl.ırı,

TB,\1.\1

hcr.gm.tr

1\'\1

butuıı ctkiıı
ç.ılı)ııı.ıl.ın,

1\.ııın: Ji,Jı.ı 

.ıdrc,iııdcıı k.ııııuO\u hilgi,iııc

'>llııuldu.

11 1\W.thıııııı.gm.tı· .ıd ı-c' i gihi,
11 11 w. nı eel l'>iı.ı lıcr.gm. tr .ıd re' 11ılkıı Lk
,\krJi, guııdcıııiııc ul.ı)ıldı. ,\krJi, ' iıı lı.ı 
hcr 'itc~iııdc S. Y.ı,,ıııı.ı Yıl11ıd.ı, 20 ll
lı.ıhcr n· 3121 .ıdct tiırogr.1f 1n.1ldı. Y.ı 
;ılı \'C g<ir,cl h.ı,11ı içiıı de lı.ıhcr k.mı.ıgı
ııin:ligi t.ı)ıl · .ııı iııtcrııct '>.n · Lı'>lııd.ııı

u -

t.1ııd.ı)l.ır11nı; d.ı gcııi) ol~·udc 1 · .ır.ırl.ıııdı.

fotoğı·af

H izmetleri

,,ıııı.1 Yıl11ıd.ı d.ı

tuııı k.ıbul

çekimi

1c

TB.\1.\1

oldugu S. Y.1 -

d.ıgıtı 

. \nıı doııcıııLk 32\ı

n: 31 'i .\:-\ .\\ ', \1.\\:
l.ıııı

-

B.1)k.1ııı ' ıı11ı

I OI grup

;\K

l'.ırti. 3~'i

olııı.ık

U/l.TC

CH!'

top-

topl.ııımı 1 · .ıpıldı.

llıri,,ı, Koıııiwoııl.ırı

ll'

,\r.ı)rırııı.ı ,

So-

rU)turııı.ı Koıııi'>nllıl.ırııı11ı t<lf'l.ıııtıl.ırı
i\·iıı topLım

3<J-+ h.ı'>lıı dunınl'>u \'.ıpıldı.

Dmtluk Crupl.ırııı11ı
I <J du nın ı 1 · .ıpıldı.

topl.ııırıl.ırı içiıı

- 20S .ını k.ıııuıı t.ı,.ırı 1·c tckiili
b.ı\lıı ıı;cmupl.ır11ı.1 d.ıgırıldı.

de

ıııctııi

dillıcıııdc.

TB.\L\1 B.ı)k.ııı1ckillcri t.ı 
I-+, l'.ırti (;rup B.ı)k.ıım:killcri
t.ır.1t'11ıd.ııı I O k.ıhul gcı\ckk)tirildi.
r.ıfiııd.1ıı

giırLı)ıııclcriııdc liıtogr.1f

lıi11ııcti

,·erildi.

!hı d<iııcıııdc

B.ı)k.ıı1lık Di1.1ııı Ün:kri ilc ,\lillcnckil lcriııiıı fiıtogr.ıt'

çekimi

t.ılcplcri k.ıı·~1l.ııı 

dı, h.ııını - h,1,kı i)lcınlcri \ ' ,11'ıldı ,

TB,\L\1

B.1)k.ııı11ıııı k.ıhulcttigi lıc\ ·ctlcr i~· iıı .ıl 

hum

h.1'>111.1

de h.ı'>111.ı d.ıgıtııııı l'.ıpıldı.
- S. , ..ı,,ıııı.ı 1 · ılıııd.ı I <JO b.ı,11ı toı,J.ııırı"
1 · .1pıldı. B .ı'>11ı topl.1ıırıl.1r11ı1ıı -+iri :\K
l'.ırti , 7X'i CH ı; -+2\i ;\:'\ ,\ \ ',\T\:'\,
10\ı DYP, S'i H\'1; 7\i B.ıg11ııwl.ır r.ı
r.ı rı ııd.ııı \ .ı pıld ı.

Bu

D.ılı.ı oıırcki doııcııılcrdc

k.1ııuııuıı

gc,iııiıı

n·

ıııillctlckillcriııiıı dtılcıılcdiklcri h.ı'>11ı
t<>f'l.ıııtıl.ırı iJ. lcııcrck,

137

ıııı y,ıı'ıldı. ,\mı )Ckildc <J<J<J 'oru iiıı~r

grup

r.ır.ıf11ıd.ııı nıniçi

1 urrdı)11ıd.ı gcrçcklc)tirilcıı
lıklcr, TB.\l.\1 (;cııcl Kurul

(;cııcl Kunıluııd.1 gonı)ulcrck

k.1hulcdilcıı

TB.\L\1

B.1~k.ııı11ı11ı k.ıbullcri, koıııi'-l ·oıı ç.ılı) 
ııı.ıl.ırı

Di1 .ıııı topl.1ııtıl.ırı içııı -+.
Kurulu topl.ıııtıl.ırı ıçiıı 2<) olu;crc 33 dunını upıldı.

- TB ,\L\1
ruııı ç.ılı)ııı.ıl.ır.

\'ılı 'ııd.1;

D.ıııı)ııı.1

Haber Sitesi
TB.\L\1\lcki

S. Y.1 ... ıııı.1

- TB,\L\1 B.1)k.1ııı Blilcııt ,\rııı\·' ııı günluk ç.1lı)ııı.ı progr.1ıııııı111 1L' h.1'>111 .1Ç1kL1 ııı.11.1rı içiıı S<J du1 · unı , ..1pıldı.

1-'.ı.ıli\ct R.ıponı,

2006-2007
2()()-

Bu

hro)uru,

ve

Duyurulan

lı.11ırl.1ııdı.

Mesaj ve

B.ısın Duyurularının

Yazılınası

- TB.\I.\1

B.ı)k.ıııı ' ıı11ı ki)ı

1c kunılu)l.1r 
d.nnin:lcn.: cc1·.1p, kunııııl.1r11ı
illerin kurıulu) nldoııliııılcri ilc

d.ııı gclcıı
kunılu),

.ıııııı.ı guıılcriııdL· \ ',1\'ıııl.1nc.1gı t.ı'>Lık

1
L

j(,I\IJ-...;JJJ..;,

h\\11,1/

~\KI,I/

.\ 1 t i i i i i ' J ) I I t

Genel Sekretrrlik Faaliyetleri

ıııcriıılcriııiıı \",llll.ır.ık İkri)iııı Oti,i 'ııc
ilcrilıııc'i .ıııı.;cı1·1.1 222 i)kııı 1 .1pıldı.

- TB ,\ 1.\1 B.1)k.1ıılıgı ı\·iıı 1<J3 ıııc,.1j lı.l
;ırl.lııdı.

- B.hııı hulrcııi ıııcriıılcriııiıı r.llıl.1r.1k

lkri )iııı Ofi,i 'ııc ikrilıııc'i i\·iıı 232 ı)kııı
1 ·ııııldı.

Ziyaretçi Kabul Hizmetleri
2006

nlı .\l.ı1 ·ı, .11'1

irih.1ril'lc

Ccııcl

nılıııı ç.1lı)I11.1 ,,1.ırkriııdc ti1·.ırnlcr

Ku hilgi-

<,.1\'.lr.l d.11'.1lı r.1ııdL'I u ,i,rcıııi w:criııdcıı
'urcti1·k, ;inrcrçi k.1hul hi;-

nıniriilıııck

ıııctlcri lıl!l.lııdırılıııı)tır.
:ı.

\",1\.llll.l

Kupür ve Haber Takibi

l"llıııd.l;

Ekiııı -(ı320

- Buruıı \",1\,1111.1 nlı bonıııc.1 guııluk kupıir t.1r.1ııı.1 1 c t.l\ııiti Llpıldı, .lj.ım lı.l
hcrkri r.1kip edildi.

. \r.ılık

MOOO

Oc.1k 6:i..J.::i..J.
Şuh.ır

Çekim İzinleri
:i. Y.I\,IJll.l Yılıııd.1 g.vctccikriıı ıııilkn cki Ileri ik .\ lccli' k.lıııpıi,iiııdc 1".1f1.1c.ıkl.ırı
roporr.1j, tilııı 1·c fcırogr.1f \·ckiıııkriııiıı
imc h.1gl.ııııp. org.ıııi;c cdilıııc'i lıı11ııcri
1 criııc getirildi.

Rehberlik Hizmetleri
Ilk, on.ı 1·c nık,ckiigrcriııı kunııııl.1rııı
d.1ıı TB ,\ L\1\·i ;i1·.1rct edip bilgi .1lııı.1k
i,tcwıı ;i1·.1rcrçi gnıpl.ırııı.l, h.l)l unıl.ırııı
.1lıııııı.1,ı, ;i1·.ırcrlcrııı pl.ıııl.1ııı.1,ı,

k.1hulu,

Ccııcl Kurulıııı

IT TB,\1.\l'ııiıı t.lıııtılııı.l
:i. Y.1,.1111.1
Yılı honıııc.1 Rı ..J. grup lı.1liııdc 62.-l-62
;ir.lrcr\·i gclıııi)tir. K.l,ıııı n: :\'ı\,111 .ll l.ırı
,\lccli, 'iıı cıı l'<lguıı ;i1·.1rcr cdıldigı .11l.ır
olıııtı)tıır. ,\!eel i' 'i ;i1·.1rcrc gclcıı ogrcıı
cilcr, hiın.ıkkr Rclıhcrlik uııitcıııi; t.lr.l'ı lıimıctlcri H-rilıııckrcdir.

fıııd.ııı k.ıı·)ıl.11111111; rclıhcrkriıııi; L')ligiıı

dc ,\lccli, 'i ıı r.1ııırılııı.1'ı lıi11ııctkri l·crilıııi); ;il-.lrcr\·ikrc ,\kcli, 'i r.1ııırıcı hro~tır
lcr 'uııulıııtı)ttır.

x:; ı ı 7

.\!.ırr<J..J.OO<J

ki)i ,\kcl i' 'i ;i1·.1rct

636 hiıı
2S ı ki)i 1i1 .1rcrc gclıııi)tir. (;uııluk ort.ll.lııı.l ;ir.ırnçi ,,ll 1,1 26::i ı ki)idir.
Bu .ır.1d.ı TB .\L\l'ııiıı Dikıııcıı k.1p1'1 gi-

ri)iııdc H.1lkl.1 İli)kilcr Biıı.1\ı iıı).l.ıtııı~l

h.l)l.ııııı)tır. Ycııi doııcıııdc d.1lı.ı ıııodcrıı
1i1·.ın:rçi k.ıbul \,lloııuııd.ııı \",lt.lııd.ı)

bir

l.ırıııı;z.l lıi11ııcr 1 crilıııc'i lınktkıııııck
tcdir.

Bilgi Edinme Bürow
Bilg1 1-:diııım: Burmuıı.1 O 1 !-.ki nı 2006 O ı ı l.ızir.ııı 200- r.1rilıkri .11".1'-llld.ı ı .N<J
.1dcr clckrroııik pmr.ll-1.1, 3:; .ıdcr i:1k,l.1
1·c 3<) .1dcr de ıımt.l 1·olu1'1.1 olııı.ık iitı:rı:
ropl.1ııı ı-ı-73 .1dcr h.l)l uru \·.1pılıııı1rır.
B.l)ltınıl.lr

ilgili ıııclltı.ır \·crçcl-c<,iııdc
-R 1 .1dct h.l)l"tırll oluııılu

iııcclcıııııi) 1c

,.
ı- .

ctıııi)tir. l'.lrl.lıııcııto

ııtlll ç.1lı)ııı.1 'urc,iııdc ropl.1ııı

"' ' (

'

\1

r

r ''' ı ı~

5. Yasama

Yılı

ol.ır.ık ccY.ıpl.mıııı~rır. ,\k1 ·zu.ır.ı

g<irc ~c 
ck-,ik ol.1n 1c bilgi lx·lgc ı.ılchi
nitcligıni t.1~ıııı.n · .1n ~2 ı .1dct b.ı~nını
i~· in, b.1~nıru '>.11ıiplcriııc gerekli b.1)1'llrtı

kil

~.1rtl.1rı

).l!'ti.1rı konmımd.1 1 ' .1/!l ' l.ı bilgilcndirıııc

\ ' ,1J'ıillll)tıL .J.2 .1dct t.ll·'>ii'C \'C ııılit.1.1i.1
nitcligi t.1')11 ..111 h.ı'ıi ' Urtı için i-,c h.ı1nırıı
'>.11ıibiııc olui11'>U/ ce1·.1p 1 ·eril111i'ıtir. Di ger k.1ınu kuru111l.1rıııı I'C kurıılu)l.ırıııı ıl 
gilendircn 1lJ ı .ıdn h.1)1 ' Urtı ilgili ku ruıııl.1r.ı , ·(ınlendirilıni'ı I'C h.1~1 uru ,,ı 
lıiplerinc de bilp 1crilıııi1tir.

30/1

S.mlı Dilek~-c H.1kkınııı J..:.ull.111ıl -

111.ı'>ın.ı

D.1ir ı..:.111uıı u1 · .1rınc.1 l ' .1pıl.1n
3X .1dct b.ı.'ı1 · urıı d.ı -,()/. koıımu \',1'> .11-.1
lll·gun )ekilde , - .1pılııı.1dıgıııd.1n, b.l)l ' ıını
'>.11ıibinc h.1)1Urıı 'ı·ırtl.1rı 1·c b.1)nırıınun
\ ' ,1Pılııı.1'>! gereken ııı.ık.ıınl.ır lı.ıkkınd.ı
bilgi 1 · erilıııi)tir.
ı

TELEViZYON MÜDÜRLÜGÜ
Tlirkin: Bli1·lik ,\ kcti-,i, ı Ekiııı 2006\1.1
b.1'ıl.1dıgı 22. Diinc111 S. Y.ı'>.1111.ı Yılınd.ı
~·ok '>.1\'ıd.ı , - .ı,.ı I'C deneti 111 ç.ı 1ı )nı.ı' ı \',1p.1rkcn TB,\L\1 T\' de 1 · .ıkl.ı'ıık ı ı SO -,,ı .ır 1·.mn 1 · .ıprı. TB,\L\1 ·n: bu 1 · .ı-,.ı111.ı
1 · ılınd.1 d.ı; (;enel Kurul lC '>11-.1-,i p.ırtilc 
rin grup ropl.111rıl.ırını c.1nlı , diger nkin likleri ı'>c obıekti i' 1c r.ır.1l~ı; gen i'ı lı.ıber 
lcr )eklinde \ ' ,1\ · ınl.ll · .ır.1k dc111okr.ıriklc) 
ınc 1·c 'ıclhil.ı)111.1\'.ı k.ırkıl.1rını ,(irdlirdti.
(;rup topl.ıııtıl.ırınd.ı i1it111c engel li 1.1t.ınd.1'ıl.ırııııı;.ı l'<inclik ~- cl irili 1.1\'111l.ır.ı
d.1 dc1 · .ı111 edildi.
Genel Kurul n· grup topl.1nrıl.ırının \',1111
'>lr.l, b.1)t.l konıi'>Hln <;.ll!)lll.ıi.ırı \'C h.1'>In
ropl.1ııtıl.ırı ol111.ık ti;erc Tlirki1·c Btı\ · tık
,\ !illet ,\ kcli-,i'ndcki her ttirlu Lı.ılin·t

",\ kcli-, Glindcıııi" h.ı'ılıklı lı.ıber bülteni
1c (;enel Kurııl ç.ılı'ıııı.ıl.ırm.ı 1erilen .ır.ı 
l.ırd.ı '>Ic.ıgı '>Ic.ıgın.1 i;icl·icilerc .ıkt.ırıldı.
Bu .ır.ıd.ı gıiııccl gcli)ıııclerc g<ırc .ıçıko 
nıruıııl.ır du;.cnleııdi 1c niport.ıjl.ır , ·.ı 
pıldı.
.ır.ıd.ı

Bu

gerek ,\lccli-,

\l!

I f,

f, \

gerck'>c

r.ın progr.ı111l.ır \ ' ,1\ · ınl.ındı.

Geçen \ · .ı-,.ı
l'ortrclcr" .ıdlı progr.ııııın ~- ekim 1·c , - .ıl'lnl.ırııı.ı
d.ı ,lcl · .ıııı edildi. ,\lillcn·ckillerinin -,i,-.1'>Ct dı)ı \ ' ,l).l!lli.ırıııın konu cdildigi kul nır, -,.ın.ır , '>por 1c he ılleri .ıl.ınl.ırd.ıki
lıohileriııiıı (ine ~- ılurıldıgı ıırogr.ı111l.ır
ııı.ı Yılınd.ı b.ı'ıl.1rıl.ın " .\kcli-,tcıı

hı ·ı, · ıik ilıri ır(irdli.
.

~

;,:..

TB ,\1.\I'niıı " p.ırl.ııııcnrer diplo111.ı-,i "

.ır.1gı

çcn;cl·c-,indc 1 · linırıilcn b.ı.)r.1 Türkin· Bli1·lik ,\ !iller ,\ kcli-,i B.ı1k.1nı ıhi 
lcıır :\rınç'ııı l'lırt dııın.ı \'.ıprıgı goiler

'\low.ı " ol.ır.ık , ulu-,l.ır.ır.ı'>ı koıııiwonl.ır

1c dmtluk gnıpl.ırının rcııı.1'> IT erkinlikleri de lı.ıher ol.ır.ık ckr.ınl.ır.ı gcririiLii.
,\ kcli-, · ıcıe~ · i11 · oıııı \'.11 · ınl.ırınd.1 Tlirki\'c
Bm·tik ,\ !iller ,\lccli-,i 'nin .ı<;ılı~ının i\7 .
yıld<intııııti nedeniYle dıi;cnleııcn erkin likler de iiııcıııli bir 1·cr rurru. Tlt\lı\1
T\: 23 :'\i-,.111\i.ı i'>c glin bol'lı 1.mıı \',l p.1r.ık blinin r<ircıı 1·c erkinlikleri ( l-,rikl .11
.\l.1r)ı :\nıtı .ı<;ılı'ıı d.ılıil ) ckr.ınl.ır.ı t.1)ı
dı ..

Bu yıl gerçcklc)ririleıı Tlırkil'c Ögrcnc·i
,\kcl i-, i topl.ıntı'>~ (;enel Kurul'Lı d<intı 
')tiııılli ol.ır .ık n.ıklcn , - .ı\'lııl.ıııdı. TB ,\ L\ 1
( '-,nm llimıct ()dul Tiircııi 1·c TB,\L\1
Omır Odtilu tiircıılcri ek c.1ıılı I'L' h.ıııt 
t.ın \ · .nınt.ırl.1 ckr.ıııl.ır.ı getirildi.
,,ı:ııı ı

1'

biıı.ıl.ırıııı

İ '>t.ınbul'd.ıki '>.ır.n~ kii) k 1·c k.ı,ırl.ırı r.ını 

\1

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

\'.ı ...ıııı,ı nl!lıllı '>on güııkriııı: gı:klit:;iıııi1
bu '>tiı-c~tı:. TB ,\L\tJ'\ ~ 1 Eki~n\k~ı bu
1 ·.ııı.ı y,ıkl.ı) ı k X67 ,,ı,ıti <.;ı:ııı:l Kunıl\Lm
ıı.ıklcıı, 303 \,\,ıti dı: ,\ kcJi, (;ıiııdı:ıııi olııı.ık ("ıtnı: topl.ıııı 1 1 70 ,,ı.ıt \·,n·ııı gı:r
çı:klc)ti rııı i)tir.

Yılı

2. Yasama

c..;ı:ııı: 1 Kuru 1
<.;ü11d cıııi

.\kcli'

TopLım.

D.ıirı: B.ı)k.ııılıgı'ıı,ı b.ıglı ııılıdtirltik lı.ıli

c..;ı:ııı:l

Kurul.
Cüııdcıııi

TB ,\L\1 · ıy 2919 ,,ml ı Türkil~ lhi1·iik ,\1ilkr ,\kcJi,i Ccııd .Sc krctı:rligi Tı:şkil.ıt K.ıııuııu ' ııd .ı 29 K,ı,ım
2006 'd,ı k.ıhu l ı:dikıı 1c X r\r.ılık 2006

\,ı,ıt

............ :i :i O <,.ı.ı r
. .... 3:10

,,ı.ıt

........................... 900

'>.l.ıt

..

Yılı

4. Yasama

ııı: gı:ririldi.

...... ....... 250

. ................. 900 <,,1.\t

,\ lccli'

· ı (ıp !.ı lll

<,,J.ıt

Yılı

3. Yasama

Türkilc Bti1·ü k ,\lilkt ,\k cJi,i'ııdd:.i \·,ı
'>.ıııı.ı ç.ı lı )ııı.ıl.ır ıııııı TB,\L\1 T\ '\·c dı:
olumlu bir \".lll'>tlll.l'>l oldu. J O r\.r.ı lı k
1994'tı:ıı hı.ı 1·.ııı.ı "T\ ' Hillnctkri Birim
1\ıııirli gi" ol.ı.r.ık giiıc1· 1·.ıp.ııı Tlt\L\1
·n ~ 1·.ıpıl.ııı 1-.ı ...ıı dtı;ı:ııkıııı: ik ikri )im

.. 6:10

<.;c11cl Kurul
.\Iccli ' <.;ü11dcıııi
· ı cıpl.ıııı.

t.ırilıiııdı: Rı:,ıııi (; ,ı7ctc\k l'.n · ııııl.ııı.ır.ık

... :i/3 \,1.\t

....... 337
.9

ı

<,,\,ıt

o \.l.lt

l'tırürllı gı: girı:ıı dı:gi)iklikk. "' l clı:l·imııı
,\Iıidürlti gü" .ıd11· i .ı kun ımd .ıki 1 ',\'>,ıl '<t.ı

5. Yasama

tıı'>tiııı: k.ın ı )nı. K.ıııuıı dq!.i'?ikligll · iı:

bcr.ıhn · ı i.:Jı:, · iii 'Oil ,\ llidü rlugti 'nde U/llll
'<Üredir 'iitlc)ıııcli ol.ır.ık ç.ıl ı -ı.ııı pcr'>oıll'l
k.ıdro lu lı.ık get irildi .

Yayın

Yılı

Cclll·l Kurul

..... X67

,,ı.ır

,\ kcl i'< Ctiııdcıııi .............. 303 '<.ı.ıt
· ı cıpLıııı

....

.......... ı

ı

70 <,,1.1(

Saatleri

TürkiYe Bıinik ,\kcli ,i'ııiıı 22. D oııc
ıııil1dc TB,\L\1 T\ ' c..;ı:11cl Kurul ll' ,\kc li, (;ti11dcıııi h.ı-ılıklı lı.ıhı:r bıilrc11lcri11dc
c.ı11 lı 1·ı: b.ııırr.ı11 ropl.ııııd.ı 46X5 ,,ı,ıt \ ·.ı1'111 1 ·.ıprı \'ıll.ır.ı giirc 1',1\'111 ,,ı,ıtkri )<il·lc o!tı)tU:

l. Yasama

Yılı

... 620 \,\.lt

(;cl1cl Kurul
,\Ice li' Cıi11dı:ıııi
· ı cıpl.ıııı

ı

X:i

,,ı.ıt

.......................... XO:i

\J,ıt

PARLAMENTER
HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜGÜ
,\lıidürliı gıiıııti;; ı-Lıl kl.ı İli)kilcr Biıı.ı'<ı
'~ \" 1·c "B" Blokl.ırıııd.ı ~-.ılı)ııı.ı od.ıl.ırı
bulu11.111 474 millcnckili11iıı 1 ·.ıs.ıııı.ı Lı 
.ılil·ctlcri \C ;w,ırctçilcri ilc iliıkilcri11i11
gı:rcktirdigi '<ckrctı:n·.ı 1·c lı.ılkl.ı ili)kilcr
lıizıııctlcri11i yerine getirmektedir. Bu
dogrulnıd.ı :i. 1',\\.llllJ diiııı:ıııiııdc ,\liı 
kn-ckilkrıııc 1·c zll·.ırcrçilcriııc lıimıct
,-ı:rmckrc ol.ııı mtidlırlligtiıııliti.i t.ıııırıcı,
'Jıa [

ı

(

1 ,, ı

'1

,, \' 1 ı

ı

"' \

~~

ı/

\1

5 Yasama

Yılı

ı,·.ılı~.uıl.ırııııı;.ı 1·.ırdııııcı ol.ıc.ık, k.ıl''·ıııılı

,\lillcn ·ck.ilkriııc gckıı guııdc orr.ıl.ıııı.ı

hir " Intranet Sitesinin" lı.ı;ırlıkl.ırı r.ı
ııı.ııııl.ııııııı~ olup, kı-,.ı ;.ıııı.ıııd.ı kull.ıııı
ıııııı.ı h.ı~l.ııı.ıc.ıkrır. I ıırr.ıııcr ı11criııdcıı
kull.ııııl.ıc.ık ımıdurluk -,ircıııi;dc, \ cııi

3.000 ilc S.OOO

hi lgi ler,

ul.ı~tırılıııı~,

H.ılkl.ı Ili ~kiln Biıı.ı'ı
huluıı.ııı

eki lı '>ckrcrcrkriııiıı hilgi-,.w.ır
Lbtckli ç.ı!ı)ııı.ıl.ırı .ıııı.ıcı ik I~ilg; İ ~kııı
,\ ludurlugu ik orr.ıkl.ı~.ı lı.ı;ırl.ıııı.ıkr.ı ol duguıııu; "Sekreter Progı-amı " 1-cııi
doııcııılc birlikte kull.ıııılııı.ıY.ı h.ı~l.ııı.ı 

ci C'ilı.ı;

,·,ıkl.ı)ık

ı,·.ılı1ııı.ıl.ır dc\ · ,ıııı

i)lcnı burol.ı

etmektedir.

,\ludıirlu guıııtlldc gıırn \'.lf'·ııı h.ıııko
ım:ıııurl.ırııı.ı;

ki)i'cl

lı.ılkl.ı

ileti) illl,

X6X.::i33 ,,ı\ Lı l(ıtokopi çekimi

ili)kikr \c

gcli1iııı koııııl.ırıııd.ı cgıtiııı pnıg 

r.ııııl.ırı du;cıılcıııııi1tir.
c; c)itlı k.ıdrol.ırd.ıki

6::i

I\T'>oııcl

.\ludurlugu

dineli

\c

!-.gitiııı

pcr-,oııcliıııı;c
ıle

de
koor-

\·.ıı'ıl.ııı ı,·.ılı)nı.ıl.ır 'oııııcuııd.ı ıkı

.ı1.ıııı.ılı hilgi-,.ı,·.ır cgitiıııı 1crılıııı)tır.

ııa ı

~.......... """J...l..ı ............
ı

ı

{

\\, '

r ,,

ı,

'

1

f( ırokopi

,\1 udurluguıııtll koordııı.ı'l ı ıııııııd.ı ilgili
ımıdıirlukkrk \ .ıpıl.ııı roı,J.ııırıl.ır ııcticc
'iııdc o;clliklc \eni doııcıııdc I l.ılkl .ı İli 1kikr Biıı.ıl.ırıııd.ı , · .ıpıl.ıc.ık lı.ıkıııı oıı.ı
rıııı \c tcıııi;Jik ı,· .ı!ı)ııı.ıl.ırıııııı J'l.ıııl.ırı
, · .ıpılıııı), TB.\L\I'ııiıı r.ırik gırnıoi ik
birlikte h.ı~l.ııı.ıc.ıktır.

rıııd.ıki hılgi-,.n·.ırl.ırııı d.ı ycııikıııııc'ı ıle

ilgili

Blokl.ırd.ı huluıı.ııı f(ırokopi
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,\!.ın 2{)()- ı.ırılıkrı .ıı.ı-.ıııd.1

!,!.llııııı; r.ır.ı!'ıııd.ııı

\'C

liır.ııı.ık

,\ ılldurlııguııdı:

gı ı ın ı: h.ı-.l.ı\ .ııı

ı O 'ıtı:ııı ıgr.ı!' \ ~1rtlııııu-.ı i.;ııı, "Stcııog
L1f 'ı'.1nlımcıl.ırı Bilgi\ayar 1·c D.1ktilo
Kuıl.1ıııııı Kur\u" dtll<.:ııkıııııı-.ııı
ı ı . \r.ı lık 2006 r.ırılııııck h.ı~l.ırıl.ııı
l'r<>gr.ıııı,

( >c.;k

2

2()()-

.ı\

-.urn k ll\ glll.ııı.1r.ık 3 ı
ı.ırılıııı:ıc r.ıııı•. ııııl.ııııııı~tıı

2- l' nıı.ııı 'ı'.ıı·dımcıı.1n Egitim Pnıg
r.ııııı

,\lılknı:kılı n .ıııı-.ııı.ıl11.trı11.1 ı:gıtıııı .ıııkı:
rı dl11<.:11k11ıııı,

'c·

k.ıı ılııı.ı r.ıkhı11dı:

D.ıııı,11ı.ııı i\ııı

22.J

29

h ll·

<kık - ı9

ll\ grup lı.ı
Egitim i" ll\ gll-

lı11d<.: "Ki~i,cl Gcli~iııı
l.ı11ıııı,rır

:1-

B.ıııko ı\lcınud.ın Ki~i'cl Gcli~im

Kunıııı\.1!

Egitim

Progr.1nıı

l'.ırl.ııııı:ıırn ll11ııı<.:rkrı .\llldıırlll gıı11dı:
B.ı11ko

,\ kııııını ol.ır.1k gmn 1 .ıp.ııı ı 03
;; .\!.ın 1(1 ,\!.ın 2()(1- r.ırılıkrı
.ır.ı-.ıııd.ı ı:gırıııı ll\ !,!.lll.ııııııı)tır
pn-.oııı:k

l'n ıgr.ııııd.ı,

i11,.ııı ılı,kikrı. h.ı,.ırı 'okıı

lııgıı. kı:11d111ı r.ııııııı ı '<.: lll<>tl\ ·''' o11, kı

lll.\ 1.\1 ıd .ırı Ic-.kıl.ırıııd.ı gorn ı: h.ı-.l.ı

,ı,ı:l gı:lı-.ıııı koıılll.ırııı.ı HT\ ı:rılıııı~rır.

'ı'.ınlııııcıı.1n Egitim Pn>gı·.1mı" dli/LI1

6- Çocuk

\.ın ı-+ l ';ııı.ııı \:.1rdımu'ı 'ı\111 "l' nn.1ıı
kıııııı-.ıır
ı(,

( >c.ık 2- ı L11ır .ııı 200- r.ırilılnı .ıı.ı
'>1 11d .ı ll\ glll.ııı.ıc.ık ol.ııı progr.ııııd.ı. "-ll
rllııı ı\ı11dı:11 gorn k11dııılı:ıı pn-.ol1ı:l ık
l 'l11\lT\ltl' \l' ı ()J),\11 <l"rl'lllll ı:lc·ııı.111·
l.ııı t.ıı.ıfıııd.ııı 1nılı:ıı tı:oı~k n:ıtıııı ik

hılgı-..1\ .ır kıır'll t.1ııı.ııııl.ıl1111ı),olllp. ı Lı
1ır.ııı

,1\ ıııd.1 kllr\1\ ni nı: l B.\ ı\ ı

ıd .1rı

Ir,kıl.ıt l.ırı11d.ı \LIJ \ .ıptırı l.1c.ıkı ır

.~- Stcııogr.1f 'ı'.1rdımcıl.1rı 'ı' ö11lc11dirıııc

Egitim

Progr.1nıı

lııt.ı11 .ık ,\1 ııdllrlll!,!.ll11d<.: \.1lı~ııı.ı1 .ı h.ı,l.ı
\ .ı11 i-+ '>tl'IH ıgr.ı!' Y.ırdııııcı,ı11ı11 gı ı ın c·
ll\'lııııl.ırı11ı ,,ı~l.ıııı.ık .ıııı.ıu1 l.ı 1;) 2<' ~ıı
h.ıt 2()()- t.ırıl;krı .1r.ı,ı11d.ı "Stcııogr.1f

Gcli~inıi

\ 'C

llcti~inı Egitinıi

ı B.\ 1.\1 ( oc lik B.ıkıııın ı11ck gorn \.ı1'·111 -+-+ pn-.o11ı:lı: 3-11\ :\ı ,.ıı1 200- r.ı
rılıkrı .ır.ı-.ıııd.ı llni ,ıııı 111,.111 llı ,kıkr ı ,
<.ocuk <_;ı:lı -ıııııı, (. ocllk Rıılı 'ı.ıglıgı ko11lll.ırıııd.ı "Çocuk Gcli~iıııi \ ' C Ilcti~iııı
Egitiıııi" mgııl.ı11ıııı,ııı

--

Yab.ıııcı

Dil

Kur\l.1rı

ı B.\1.\1 ld .ırı lc )kıl.ıtı l'n -.ııııı:lıl1ckıı,
ll'>t dtı/L'\ r<>11l'fl(l \ L' llll''>il'!,!.L' O/Cl \ .11'1)·
ııı.ı '>111,1\ ı ılı: .ılı11.ııı pn-.oııı:lııı, 11orııı.ıl

\.ılı,ııı.ı ,,ı.ıtkri dı)ıııd.ı '<.:\.ı t.ıtıl gıı11lı:

'ı'.1rdınıcıl.1rı Yöıılcııdirnıc Egitiıııi"

rı11dı:, nın ı\·ı11dı: n·rlı 1ı: 1.ıh.ıııu dı:r11<.:k, \.ıkı! \'L'\ .ı kıırıılll~l.ırc.ı ,ı\ıl.ı11 \ı: \C
rnlılı klnı .\lılli l ·gır ıııı B.ık.ııılıgı r.ır.1fııı
d.ııı k.ıhııl ı:dtk11 \ .ıh.tll(l d ıl kıır-.l.trı11.1

dt11cııkııııı ı)t ır

k.ıtılııı.ıl.ırı ,,ıgl.1111lll)llr

,,

Yılı

5. Yasama

Kur'> giderleri 200 7 ,\!.ıli Yılı Hiirçc K,ı 
ik bclirkııcıı mn · ;u,ır ~· cısn · c,ıııLk
( d.ılı.ı iıııccki kur'> '>tırclcri de d.ılıil ol m,ık iı;nc, cıı çok 9 ,1\ · .ı k.ıd.ır 1 ibr.ı;
edilen Lıtur.ı bnkliıııı~ 1·ti;.dc 60'ı Ku rum, ni;dc +O ' ı ıw k.ır;lııncı r.ır.ıfiııd.ııı

13- Staj Uygulamalan

ııuıHı

I I-:kım 2006 · 31 .\Lm' 2007 ı.ırilıkri
:iX mc,kk li,L·,i iigrcııci,iııc ,r,ıj
1 · .ıpm.ı imk.ını ,,ıgl.ııııııı)tır ( 2007 1 · .ı;
diincmi ı\· ııı Y.ıkl.ı)ık 90 nik,ck okul ,.._.
iiııi1 ·cr.,irc iigrcıKilcri de '>Ll] h.l)l'llrtl'>lln d.ı buluıımll)tlll' 1.
.ır.ı,ımLı

iidcııccckriı·.

8-

Bilgisayaı· Kullanım

Kursu

.J.. Ak).llll S.ııı.ır Okuluııd.ı 1·c B.ı1kcıır
H.ılk ,\lcrkuiııcc S.ıbir 0'>m.uı r\1 · cı Egi tim · ı<.· '>i'>lcriııdc iki yiiııdcıı '>tirdiıriıkıı
cl',irimlcrc Ocık -,\l.ı·\.1'> 2007 r.ırilılcri
.ı~·.ı'>ıııd.ı 166 pcr'>oıı.cl dc1 .ını crmi~tır.

Yönetimi Geliştirme faaliyetleri

1. TB,\1.\1
tirilmi) ,

9- Kamu İlıale Semineri

AB .\ liiktc'>ch.ırı (,·c,·iri'>i nde 1c L!l·g,u Lı 
lll.l'>il1lLı giiı-cY .ıl.ıc_.ık J1LT'><>ıKiiıı cgirimi ııc ili1kiıı 1\nk.ır.ı L'ni,·cr,itc'>i llukuk
Eıkiılrc'>iııcc 13 )uh.ır - 6 1 l.ı;ir.ııı 2007

,\Lık.ım r.ır.ıfıııd.ııı oıı.n · l.ıııdık 

kull.ııııcıl.ırııı nİ)iıııinc '>tılllılıııtı)tlır.

.J. pcr,oııcl dn · ,ıııı crıııcktcdir.

ll- TIP 07 Bilişim Profesyonelleri
Semineri

gıtıllllı ) tır.

Bilgı l~kııı

.\krkui ı\liıdiırltil',tılldc giirn·l i 2 pL:r,oııcl 26-29 ;...:ı,,ın 2oo7 r~rilı 
kri .ır.ı'>ınd.ı Kuzc1· Kıhrı' Tiirk ( 'ıımlıu 
rin:rindc dlı;;cııkı;cıı "TIP 07 Bilişim
Profesvonelleri Scmineı·i"ııc k.ırılm 1) Lıı·dır. ·

4. TB.\ L\ 1 <. ;cncl Sckrctcrligi 1,\ lı:rku
. il')kiLırı l Bıiııl'l·.,iııdc Sr.ıj Y.ıp.ıcık OLııı 
Lırın Bclirlcnıııc'>i

ik

!) ,\l :ıkinckri Ku!Lıııım Kur'>u ' ıı,ı 26-30
bir pcr,o-

ıııı)rır.

ncliıı k.ırılımı '>.ıgl.ııımı~tır.

ııa j

J

l·

~ \) 1 1 ı..]

\'C Sonıııılu 

ki .ık'>.ıklıkLır diklurc .ılın.ır.ık Yeniden
1·c ,\Lık.ımııı oıı.ll'ı .ılıııdık ·
r.ııı '><>ıır.ı , S.ı1·ııı ,\lillctlckilk.riııc Ye İd.ı 
ri · ll:)kil.ırr.ıki riım birimlere d.ıgıtıllllı)
1c TB ,\L\I'niıı ln·b .ıdrc'>iııdc , - ,ı, · ıııl.ııı 
du;.cıılcmi)

12- İş Makineleri Kullaıııın Kursu

'\,

(;iırcY

lııkLırı H.ıkkıııd.ı Yoııcrgc, lll · gııLım,ıd.ı 

K.ır.ıl'<ıiLırı \ ',ıldi r.ır.ıfınd.ııı dti;cnkııcıı
r.ırilılcri .ır.ı.,ımLı

K.ınuıı , \ ' oııcrmclik,

1·imcrgc \'11. riim
mn ;_ u,ırr.ü:.i dcgi)ikliklcr 1 .ı 
pıl.ır.ık, TB .\1.\1 1n:h '>.n·f.ı,ıııd.ı gı .ınccl 
lcıımi)tir. TB,\L\1 ,\lcl'!tı.ır Kir.ıbıııııı
günn: llcııcıı 2006 1· ılı eklerinin b.ı'>ılllı
~.ıgl.ııı.ır.ık , İLLıri · ı ~)kiLır Birimlerine d.ı 
3.

dtıl.cnkl · ici

r .ırilılcri .ır.ı,ımLı dti;.cııkııcıı '>Crtitlk.ılı

1 {, 1 \1

ku -

2. TB ,\ 1.\1 ld.ıri Tc)kil.ırınd.ı 19X9 2006 1 ıll.ırı .ır.ı'>ıııd.ı , - ,ı, · ıml,ııı,ııı ni m
gcııclgckr, yeniden g<mkıı gcçirilcrck,
lırrp:
ıhmm.iıırr.ıncr '>,n · t:ı,ıııd.ı, rüm

10- AB Hukuku Eğitimi

2007

1cııi

2006, l.J. '>.n · ılı genelge ik ld.ı
ri ' il')kil.ır Birimlerine dunınılmu) IT cdn ·lcr \\'Ch '>.ll'f:l'>lnd.l 1·cr .lllll.lk li/LTC
B.ı)h.ık,ı ıı 1ıg,.ı bi Id i ri! m i~ri r.

"Döner Sermaye ve · Özel Bütçeli İdareler İçin Dönem Sonu Işlcnıleı·i \'C Kesin Hesabı
Kamu İlıale Kanunu Scmincı·i"ııc 7 1X )uh.ır 2007 r.ırilıkri .ır.ı'>ımLı diirt
J1LT'>onclin k.ıtılımı '>.ıgl.ınmı1rır.

,\Lın'

Kod l.i'>tc,i ,

r.ııı '>oıır.ı

1\ıır,ıil-.ı \Lı diızcııkncn

l'rogr.ım.ı

Y.ı;ı1ııı.ı

nıl.ııı biriıııkr dikk.ırc .ılııı.ır.ık guııccllc) 

1

"ı\ H

\1 I I

1

'lı

H

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

'-p<ın: ul.ır.ı

Dig er Faali ye tler
T BMM Türk Mü z i ğ i To plulug u
TB,\ L\ 1 Tur k ,\ !u;igi · ı ııplulugu ~-.ılı)ııı.ı
1 c kcııı'cr ı m ıgr.ııııl.ırı k.ıp,.ııııı ııd.ı, 2. \ r.ılık 2006 r.ırilıiııdc TRT . \rı .'mıch-o
l.ırıııd.ı Yıl '.uııu kcııı,cri ik 12 .\ l.ırr
200- r.ırilıimk TB.\ L\1 Tıırcıı .'..ıloııuıı 
d.ı ],rikl.ıl ,\l.ıı)ıııııı K.ıhulu 1c ,\ klııııct
.\kır ı-.ı-,m · 'tı .ıııııı.ı guııu dol.ı1 ı,ı1 !.ı

komn chi;cıılcıııııi)~ir.
ı\tilli
ı

-

odullcri .mıı gıııı Torcıı S.ılo

ııuııd.ı \ 'crilıııi)tir.

TBMM Pe rsoneli Spor
T lt \ L\ 1

E tkinlikleı· i

l'cr,oııclı .ır.ı,ıııcLı d.ıY.ıııı)ııı.ı

k.ını.ı)ın.ıl·ı ,,ıgl.ıııı.llı .ıııı.ıçl.11.ııı

1·c
1·c gc-

lcııcbcl lı.ılc

gelen nkııılıklcr k.ıl"·ıınııı
1olcd,ol. futhol 1·c re ı m hr.ııı)!.ırıııd.ı

d.ı.

.

rurıııl\ .ıl.ır du;cııleııını,rır. - _ I~ ,\ !.ın'

-

200- r.ırılılcri .ır.ı'>lııd.ı 1 oll'l-hııl nırııu\ .ı\1 t.ıın.ııııl.ıııını) olup. rcııi'> 1 c futhoi
nırııu1 .ıl.ırı 2 1 .\ !.ıli'> 2()()- t.ırilııııdc
h.L)i.lllll)t!L

-

Egemenlik Ko ş u ~ u

S :\i,.ııı 2007 1'.1/.ır guııu ~C Yıl ,\! illi

ı·.gcıııcıılik Ko)tl'.lı dıi~cıılcıııııi)tir. 1.

Btınik ,\! iller ,\ kcli,iııdcıı h.ı)l.ll'.ııı ko )UI .ı, ~ 1 iliıııi;i tcımilcıı ~3 h.11 · .ııı, 9 ı
erkek olın.ık u;nc topl.ıın I --ı- '-porcu
k.ırılıııı)tır. Ko)U TB.\1.\1 Torcıı '> .ıloıııı
< mııııdc '"ıı hulıııu-ı olup, dcrcc:cn· gırcıı

!Cılite

Yö netim Sistemi Ç aiı ~ nıaları

,\! udıirlııgııınıı;uıı k.ılırc l<ıııcriın

,i,tedl'\ .ı ın crıııcktc olup, c;<iTcrkikı H.vırlık R.ıponı 30 .\ l.ırr
r.ırilıiııdc KY'> K\ .ı goııdcrilıııı)tir.

ıni ç.ılı)ın.ıl.ırı
/ctiııı

2()()-

O I Eki ın 2006 - I :i ı\t .ı y ı s 200- T.ırilılcri Ar.ı s ınd .ı G e rçc ki cş ti r ii c ıı Egitim F.ıa l iye tl c ri

Proı,!r.ı ıı ıııı
"knPı:r.

1 'ı

.ırdııll ıLıı

h. ıııılan

1 arihi

\ ılı
Bıll'b.t\,tt'

•

[bklıhı" ll"ll

l'l· nnnl'l

"··~ '"

1, \r.ilıl.. ~(JOfı-'1 ~tıi',II~OO..,

ı /11\.111 'ı .ııdıııı..d.ırı ı ~ıtırıı

'-

1> ı h. .ı ı..

Ila/ır .ı rı ~oo-

...,tcıı,ıı:r.ıl 'ı .ırdııtılll.ııı \urıkııdııııw

1 2ııırn

ı•ı ~, ltt_h;ıt :?tt()~

l'rı•~r.uııı

ıq (ıl ;ıl.

ı >.ırıı~ııı ın ı i'ıtl1111
/l.tııkıı \kıııurl.ıtı

f...t'hL'J ltL'Ji llll
1 fttın I'•P,::: ıııı

.

Kunırıı-..ıl ıı :ıı_~mı
.ttı

(, (IL\ll. {tL'

L

Jkt

ttıt

f

~t[ lll[

;_ı'

•ı \l.ırt ~rıo·

'\ t,.i/1

~ıııı

'· (• \1, r1 ~~~~~-

JJ

l.ıh.ttht [lıl Kuı l.ıı
Hı

•'

\

.ıı 1-..ııll.ıııı ı ı

lo.. ur~

ı k.ıl.

\r.ılıJ.. :?ı~ıı-

f k

.i..

\Lı;

1-...ıııııt llı.ık ...,,·rııııı·ı

lll

\ll \lul..tı ,dı.ır (c\ttt,ıııd ..: \L
l \_I.!LLI.ııtı;htlld.ı ( rırt1.'\ \l;ı.,.ıJ..
1\·r ... ı•ııL·Iııı \llllııl.ul.u f...,•ııu,ıtttd.ı
1 t'ıttnıı

ı ~ <:ıııh.ıt-1,

1L.ı,

ır ;ın

'on"'

ı ı ı··u~ Bılı~t~ı f'ıı•k·\Pttl·lkıt
'l'tlltllL'ft

\ı ı\

ı~ \l.ıJ..tııl·kıı ı-..ııll.ııııııı ı-.. ur· ıı
ı ı.:nııııtll

.... !.\1

t.,

~nu-

\gıı .. ııı..-1

\ hil

~rıo·

'lll

...p

1 oplam

ı t. J \ı 1 '

ı

!...
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/ \1

ıl'

ıl

., ıı ı..ı ı

5. Ya'iama

Yılı

MUHASEBE MÜDÜRLÜGÜ
;;_

Y,ı,,ıııı.ı Yılıııd.ı;

B.ı)k.ııılıgııı.ı .ııı kırt.ı,i\

,\1 ılk n ckıllerıııiıı ııı.ı.ı) odcıııckrı ı,· iıı
YTL, ,\krku -k~kil.ııı
ık ,\lıllı 'ı.ır.ıl'i.ır D.ıırc B.ı~k.ııılıgı pn,oııclkriııııı ııı.{.ı~ 1 c unct mkıııckri ıçııı
7lUl87.309,50. YTL, hkı l\·c Dui-Yc-

ıııc,i .ılııııl.ırı

46.ı46.9~7,7ı .

elektrik 1 c

1 .647.~30,94. YTI.

olııı.ık

ll/erL' topYTI. iidcıııııi~tir.

l.ıııı ı25.88ı.578, ı5 .

9ı

YTI .,

h.ıkııı.ıkl.ı nıkuııılu

ol i gidnlni i\· iıı
4.397.679,8S. YTL, !1LT,oııcl n· h.ık 
ııı.ıkl.ı 1 ukuııılu oldukl.ırı ki)ikriıı tnl.l\ i
~ı derlerı ıçin 9.29S.S ı 0,34 . YTI ., h ki
Dui -Yctıııılcriıı rcd.ı1 i giderleri ı,iıı
26.033.520,88. YTL olııı.ık u;erc top
l.ıııı ~9. 726. 7ıl,07. YTL odcıııııı)tir.

rcııı,il

n·

r.ııııtııı.ı

nılu)l.ır.ı 1 .ıı·dıııı gıderleri ı\·iıı

60.000,00 YTI.

odcıııııı~tir.

1·olluk
odcıııckri içiıı l.627.4S9,80 . YTI.,
Tlt\L\1 ııer"Hıcli 1·olluk mkıııckri i\· iıı
S~3.477,71. 'ıTI. lı.ırc.ıııı.ı , ·,ıpılıııı)rır.

~·

.

ı.

\ ( '-

j,,

r

ı

gidnleri

g.ıniıııcııkul

i<;iıı

hli1·iik

\Tl ., ııı~ııkul ııı.ıl .ılıııı, h.ıkıııı, oıı.ırıııı
1·c <',1\Tiıııcııkul ııı.ıl h.ıkıııı, oıı.ırıııı ~ı
dcı'lcı:i i\· iıı 7.785.804,12 YTL 'c t;lml.ır.ır.ı'ı kunılu)l.ır.ı un·lik .ıid.ırl.ırı i\· iıı
S52.673,08 YTI ., dcrııck, hirlik \C ku-

doııcıııdc ıııilktlckillcrıııiıı

~

ııı.ıl;c

oıı.ırıııı ~idcriLTi i\·iıı ıı.S22.602,S2

L'n·

ı

c, huro

0.242,92 YTL,

'li giderlerı ı\· iıı

976. l ı 9, 72 YTL,

dukl.ırı ki)ikı iıı rcd.ı1

Bu

için

3.192.89H,OS YTI ., ,·,ık.ıuk .ılııııl.ırı
i,· iıı ı. ı S0.393, 7S YTI., .ık.ın .ı kıt 1c
, .ı~ ~idnlcrı ı\· iıı ı .062.009, ı 1 YTI .
iı.ılı:rle)lllC gidnkri i,·iıı 3. 730.S80,30
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- H.1lkl.1 ili)kilcr r\ \'C B blok ıııutL1kl.ırı 11.1 g.ız k.1ç.1gı dcrckr<irlcri , ..1ptırıll11ı)tlr.
- l'cr,oııcl orobıı' g.1r.1jı içcri,i11c otoııı.1 rik \',111!,!:111 .1lgıl.1nı.1 1·c crkc11 lll · .ırı ,i,rcıııi, H'l1i \ ' .1pıl.111 elektrik gli':ı· ıııcrkui11c
oroııı.ırik g.ulı 'ii11diirıııc ,i,rcıııi ilc \',111 gııı .1lgıl.1111.1 H' crkc11 m · .ırı ,i,rc111i11i11
\ ' .1pı111 ç.ılı'ı111.1l.1rı dc1·;1111 crıııckrcdir.
Tatbikatlaı· : I':ı' H izıııcrler
ltL1i1-c'i. bu ,.,1,,1111.1 l ' ıiı11d.1
d.ı !ı.ıi't.111ı11 3 gii11ii ol111.1k ıi;crc 3 .11·
ıııc,leki lıizıııcr i<:ı· i cgiriııı 1'.1pıııı1rır. i\l·rıc.1, ,\lulı.1i'ıt Tiirc11 I'C Tiirc11 T1hur Ko -

- Egitim ve
,\liıdiirliigii

ıııut .111lıgı ıle ıııli)tcrck 1 · .111gı11 t.1rhik.1rı

ıcr.1 cdilıııi'ırir.

- Bayı-ak ve flama Asma : 23 0: i'.111
,\!illi t-:gcnıc11lik Kurl.ııı1.1!.1rı ilc diger
rc'<ıııi tiirc11 1·c h.11T.1nıL1rd.1 TB,\L\1
k.1nıpmu ilc , \ıık.1r.1 c.1ddc 1·c 'ok.1kl.ırı 
ıı.ı 3 7(ı .1dcr b.1n.1k fl.1nı.1 1-c At.ıtiirk
pmtcri I'C belirli ıı1crkcJ. Ierc Mmr.1L1 Kc 111.11 t\t.1ttirk\iıı ii;.lii ,(i7lcrıııdeıı olu).ııı
22 .1dcr bc:t. li) .1,ılıı1ı'ırır.

l

ı

1

ı

\! 1

ı

1 ),

],

ve Yürütülen Kampanyalar:

Pil Toplama

Kampanyası:

':ı' C\Te kiricıın1l''ll1i iiııicnıck

cdilıııi'ı

d.1

Atık

:t..1r.ırL1rııı.1 diklur çckıııck .1nı.1cıl'i.1
07.02.2007 r.ırilıi11dc hu k.1nıp.1ıı\'.11'.1
b.1)l.1ııılıııı'ırır. K.1ll1J1U' gc11cliııc \-crlc)tirilcl1 30 .1dct pil kurmlll'l.ı ilk topl.1nı.1d.1
S Kg.. :\rık l'il ropl.111ını'ı \'c " '1:1)111.1hilir
l'il Urcricilcri IT lrlı.1l.ıtçıl.1rı lkrııcgi"
t.1r.1tiııd.1ıı .1lııııııı)tır. Bu .1r.1d.1 İ\· H'izıııcrler Mtıdıirliigii kendi pcr,oııcli11e bi li11)· lc11dirıııc cgiıiıııi \ ' ,tpıııı'ırır. l'cr,ol1cliıııi; diger ç.1i1).111i.1rl.1 bu bilgileri p.11'L1'ıll11) H' 23 ,\J.m, 2007 r.ırilıi11dc ikıııci
.ırık pil ropl.1nı.1'ı l ' .1pılıııı'ırır. Bu ropl.1nı.1d.111; 71 S .1dct kii\·ük pil, 91 .1dcr biil · iık pil. 9 .1dcr cep rclcliı11u pili ( b.ıt.1r, ..11 olnı.1k üzere X1S .1dct .ıtık pil .11ı11 1111)ll r.
Kitap Toplama Kampanyası: Her 1 · ı!
,o11 lı.1i'r.1,ı11d.1 kurl.ı11nı.ıkr.ı
ol.ı11 " !(ıinıplı.ı11c l !.1!'t.1'>ı" I'C'>ihil·lc, Iç
H imıctlcr M Lidiirltigli t.1r.ıi'ı11d.ııı
TB,\ L\1\Ic hir kit.ıp t0f1i.ıııı.1 k.1ll1f1,1111',1'>1
diı;.c11lc11nıı'ıtir. K.ııııp.ı111'.ı '>omıııd.ı top1.1ıı.ııı kir.1f1L1r, t.ılcp eden okul, '>il·il top lııııı kurulu'ıl.ırı 1·c kunıııı I'C\'.1 kunılu'ı
l.ırıl1 klitiiplı.ıııclcri11c b.ıgı)Lıı1ııı.ık ii;.crc
K ıılriir S.ııı.ır 1·c Y.ll'ı11 Kıırıılu B.ı'ık.ıı1lıgı
,\l.ırr .1\'ı11ıl1

Sckretcr1 · .1'ııı.ı rc,Jiııı edilıı1i'ırir.
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

SOSYAL Hİ ZM ETLE R M Ü DÜ RLÜ GÜ
1 L\ ('('1' Cıd.ı Ciin:llli~i Yollcriııı Si,ıc

rılııı.ı'ı .ıııı.ıcl\·l.ı lınktlcrimi1 .ır,l\ınd.ı

ıııillde TS!- r.ır.ırıııd.ııı iıııcrilcıı ~erekli

\ 'LT

rLTit\'Oill.ır \ ·,ıpılıııı)tır.

~· ilıııi)tir.

Kollukl.ırııııı;ııı '>.ı~lıklı lx·,lcllnıc\1 .ıdıll.ı
ıııellunııudc \ ·,ıpıl.ııı pl.ıııl.ıııı.ı ıle

l . ok.ıııt .ı LırııııınLı ,ılr \ .ıpı urcriııı \c <,cr\ i' ckipııı.ılll.ırıllın n:llılc)mc ç.ılı)ııı.ıl.ırı
ll.ı de\ .ını L·diillll',i,

ııı.n .ı k.ır)ııı, hc\·.v cr nıkcrııııılldc de .ı\·
llı or.ılld.ı .ırtı) ,,ı~l.ııımı)tır.

· ı:ıhldor lıillııcrlcriıııi;dc

1 l illlıcr 'uııul.ıll kolluk ,,ı\ · 1\ılld.ı .ırtı)
olllıtl)tUr.
·

fi) 11\ ·g ul.ıııı.ı-,ı 
\·erilerek clckrrollik -,,ı\'lnı ,i-,rcgcçilnll',i,

ll.ı -,oıı

ıııinc

TB,\ L\ 1\Ic hulull.ııı rum ç.n· oc.ıkl.ınıııı
/lll .ı lt \",lf'' \T ckiplll.llll.ırı ·~ ·!,•\( '( ' 1'
\Lllld,ırrl.ırı çcn,·n·c,illdc dcgcrlcııdiri lc rck H'llilcllmi)tir.
\T ,.\

elektronik .ıdiwoll ,j,rcıııille ge-

H e d e fl er

1unııı

ı;c~itliligi 1 kırmızı cr nıkcrimilldc .ıt.ıl

L\clcr Lok.ıııt,ııııız
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korr ,,ıh.ınıud.ııı biri-,iııiıı
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kı) ııın'>iııııııdc

Blok K.ı!C:rcr 
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5. Yasama

Yılı

B AŞTA BİPLİK
S.1glık ,\lcrkuiıııizdc

O1

Ekiııı 200(ı

~

1 ,\Lıl · ı-, 2007

r.ırilılcri

.H.1'>!11d.1 2X. 71lJ\ı

ıııillcn ·ck ili I'C h.ıkııı.1kl.1 niküııılü olduk.Lırı, :iS.72~\ı f>LT'>oııcln· h.1kııı.1kL1 nikiıııılıi
oldukL1rı,

1. 7~0\ı

cıııckli pcr-,oııcl olııı.ık

ii;:crc

ropLıııı

X6. 172

lı.ı'>L1ııııı ıııu.11 'cııc

n·

rcd.ı1 · ilcri \·.qıılıııl)tlr.

B aş t a bipli ğ i n

__!~!..U, ı iıı i! __ ____

O ı. ı 0 .2006 -3 1.0 5 .2 00 7 Tarihleri
M1 . Ml.!3ak.Yük
~X.719

Lahoratu\ ar

ivh. 1c :VII.

Ha~ . Yük.

J · ındli

1X.07(ı

,\'l illcrn:kili n·
X.0 76\I

h .ık ııı.ıkLı nikLiııılii oldukLırı, ı
ı\T'>OIKI

1c h.1kııı.ıkl.1 1'\lkuııılii oldukl.ı 
67-J.\1 Eıııckli pcr'>om·l ıılııı.1k ıi;crc
22.SlJ2 .1dcr lı.ı'>t.l\".1 rctkik , ·,ıp111111)tır.
rı ,

Bu

lıim1ctlcr kcııdi

r.11'1ııd.11ı ,·crilıııc\C

'>.1gl1k hiriıııiıııi;: L1idi; TB.\L\1 ,

oı

~.lJO..J..22:i

.ır.ı'>lml.ı

YTI. ııolikliııik lıillııcrlcriııc,
YTI. Lıhor.ıru.1r rcrkiklcrıııc
olııı.ık 111.crc 6.lJ:i 1.6-J.<J YT ı \·i '>.ıgl1k ku rum 1-c kıırulu'?Lırııı.ı ıidcıııck 1.oruııd.ı

X6.172

l : ınckli

Toplam

h74

22.592

Ekiııı

2006-31 ,\ Lım 200 7 r.ırilılcri
3 1-J. .ıdcr ,\ l illcn·d.ili r.ıpon1 ,·c-

rilıııioırir.

k.ıl.ıc.1krı.
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\ll'-111..:
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~.O..J.7 ...J.2..J.

l·1,1

Faali yetle r i

Per. 1 c Per. 13a~ . Yük
55.723
Pcr.1c l'cr.Hak Ylik

.IX-12
l. .1hor .ıtu1 ·.ırıııı11.d.1 ~X..J.2'i

Ar as ındaki

"ı\HI'-1/

.\111

111'-J)

H

G

ı~ı1

'l'l

ı

ı.

ı

\\ / ...

ı\\

\\ '1 '1

ı'

\1\ \')

ı

---~r

"f ... 'f.

ı

t ....-....r~~

ı

-.t

ı~

'J ıı1.1J1.1llll lll
-ıuıı.i lll'J1lii.Jt'.ırı nıuıııiııpı1pııı\' .ı:ıııu.ıı
-<. ı .ı1 ~~ ııınıı .ıp ı.ı.ıı<.ı.\ın ıudmı :ı.1 uı·q

-oıo ·urırı.ıon" 1~ıı·.ıı :ı .1 <>1'l"J 'ı.ı.ıııu.ıı
-<.ı II1\.1J-1~Jl'.ll 'ı.ı.ııırw-ııı nr i .1.\ ııy \.ll"jl'
·ıuı.ıruo ıuı1ı·q uı.ırı.'>r.ır uqıuqp11 .ıpu"

-.ıwp.ııpn .1uı.ı.ı.i uı.ı.ıı 1.ı.ıo~) ·niı·ı1ı·ıu

<:<:I

-dr i 1.ı.ıo'<i q .'ı ı·.ır

0\:'

.ı1 ı.1LHı,.ı.ıd <)<)[

·'l1lll\.ıuqı.ıu.1n .ıuı.ı.ı.i uı.ı:ıp.ııu;ıq ııH
·;ı.i.ııvuuıı.ııı.i
.ı.1 .1ı~ı.ıw:ııu.ı;ıı11 ıuı.ı.1[J.1Lllllll

"'L[l'J -"U

-o~ __'ır.ıı· 'y.ıqo uıı'J. iıı .ıuı.ı.ıııumımı ~ııı

-.1LLU.1UO.\ .ı' ırıı1 .1:ııu ııınıı 'rpul\nuuqı~
- .ıq uıuı.ı.ııZı 11l[Uil'i1 uı.ı.ıııuı.ııH ı.ıı·p ı .ı _ ,

oI

1~1 1 ()(: 1.1.1pJlllllll

'1.1.1[\L\JJ<..,

.ı.1ı~ı ıınu :ı.1 ı.ırpı

1 ıj/ILUJJ J.\

·ı.ıı·ıı.ıuıqı.ıı'.\

ıuı 1 rH

.11

ı:ıuı ı\.ı .ıd

ı.ı.ıı:ı.ı1:ı <.., [.1u .ı~)

1\' 1\'H

ı.

'ı.ıquı·1<.rH 11'"·1 1\1\'H .I.

ı~ı1 ı ı ı.ı.1[J.1LU/Ill 1ııir' .1.1 wud ·.ı

'ur ı
'ı.ıqııq~l'\1 ııuo. i\ltUo;oi \1'\IJLII

·.ııp!qıi ıypınr~r ıuıqdq1

-lll"j~l'H dıı.ı~) .ı 1 ııo.i\llllo;-ı l\t'Jt'.ll'l'"l.1

ıwıpiq1 ı.1um.ı:ıd
ı.1um.ı.1d uı;ııııı(.ı.ı'ı u.ı.ı.ı 1 ).)lll/ll[ :ııı:ıum
-.ı :ıd It uıqdo.ı. ·.ıu~ıwuıır ı rp ır uo.ipw
()'::( uı.'ıı Lll'I11Do.'ı I[I)[JIDII'I \' ·uo.ipuı
()()( uı.\ı ı.ırı1ıı:ıo.'ı ı:ıum.ı.ıd unıqı·p.1 q

'ı.ı.ıııı1:ı.\uq\t'H dıU~) U.il'd

·u:ıı.1i,ııııt'll([ 1'1unı<.ı·H 1\' l\'H .I.

ıuq~rH l\'l \'~1.1.

u:ıpnuıı~.ı.ı;-ı ·.ıu1:ı.ı:ııq1.ı uıı/.1LLI llllllili
-ıı:>o.\

qıuııum ıu.ıuop dıııo ~ıuqı.ı.ı 1

~.ı.ıp.1ıu

-1ıq ııq nuıı'<iıı1.ı.ı. 1 rpuı.ıı·ıı·ıu~qr .'ı

ıuuıi.1 rpwıurır [l'\Jl'lıt'' 1ıZıi.ıp :ı.1 nu
-r.ıp '.ıoı1ıoı

')[1/lllll

r;ııuı.ıq1ıDo.'ı .ıpu"

nuı·'r\ ıu.ıuou

'((

'1'.\

uıu,ı\' 1 \'H. L ·.ııp.ıı

ıuı<.qıı '"l ·ı:ı ı \' Plll l\' ')jll.iııH :ı.iı~ı.ııı_ı_

~ \'1 \'H . L .ıpuııu.ıuop wuıi.ı _()()(-':)()()(

.1.ıo'<irııı'r'.1 rıu~ııı·.'ı HT' t ( ·ı.ı.ıp:ııunq

)[ıı.ıo.'ı ()':)I ıuqdoı u.1puı 1.ııuı~ırH 11DO,')

-'ı:ıuqııııı.ııl . \ urpuı_ır.ırı ;ıııuıınııı.ıılpıı ı \'

"H ·.ıu~ıuıuqı·p i rı

-ı.ı.ı.'ıı ııu.ıuop ıuuın.ı

[lQ{l11T{lO[lW
3Hf1S Vl-\T11LLSV10

IA3: WDIVH
Zfl0N fl 9 3:A S3:1I)I

panaAııee;~ ıt!IJaıaıııas ıaua9

5 Yasama

Yılı

TEKNİK DAiRE BAŞKANLIGI
y,ı~· I.ırı d.ı

I ŞLETME

VE Y APlM
M ÜDÜRLÜGÜ

go; oııtıııc .ılııı.ır.ık ıııcn: ur
1·c jcnn.ıror ,,n · ıl.ırı .ırrırılıııı~ olup,
-!- .ılkr 3-l-.:i k\' 0 ,-l- k\' 1600 k\',\ gunıııdc tr .ıf( ı ik 3 .ı dcr 16:10 k\',-\ jcnn.ı 
tiır gnıpl.ırı te'>i'> cdilıııi)tir.
tr.ıf(ı

l~lcrıııc

1c Y.ıpıııı ,\ludurlug:u r.ır.ıfınd.ııı
I Hiııı 2006-31 ,\!.m' 2007 r.ırilılnı
.ır.ı'>ınd.ı .ı).ıgıd.ıki ı;.ılı)ııı.ıl.ır l·.ıpılnıı)tır:
1- Yeni I'>ıtın.ı 1·c Sog:urııı.ı ,\lcrkui l·.ı
pılııı.ı'>ı i)i r.ıııı.ııııl.ın.ır.ık lıi111ıcrc .ılın
ıııı~rır. 200:1 1 · ılınd.ı 2..J.2i\.:iSi\ nı·' dog.ıl
g.u ,,ı rf nlilirkcn, ITni ııınkc;. ııııi;lc
}()()(ı 1·ılınd.ı 2.32i\.:i60 ıııctrd.ıip doı..<;.ıl
g.u ,,ı;·r cdilıııi)tir. l\rclik II i B\k '>ıc~k
'u nık iken ITni ,i,rcııılc 'ıı.:.ık 'li lcril ıııcl"c h.ı)l.ıııılıııı)rır. K.ı;.ıııl.ırın 1niııılc 
rıni .ırrır.ır.ık 1·c k.ınp k.ı~· .ıkl.ırı onln erek ılk cr.ıpr.ı dog.ıl g.ı; nıkcriıııiııdc l · .ık 
l.ı)ık nı;lk I O r.ı ...ırnır ,.ıg:l.ııııııı)rır.

3- l'.ırk 1e ltılı~·e\n ,\ludurlugıi ilc koordineli ol.ır.ık TB,\L\1 !'.ırk 1e B.ılı~· clcri 
niıı -l-0 doııtııııltık 1. cr.ılıı t.ım.ıml.ın.ın
oroııı.ırik h.ılıı;c ,u\.ım.ı i)iııııı 2. cr.ıhıııın
d.ı 1200 dıiııuııı ) 1 · .ıpıııı ~- .ı!ı)ııı.ıl.ırı t.ı 
m.ııııLınnıı)tır. ( ,\n.ı Biıı.ı iiıı hcılı~-csi, i~·
h.ılıçelcr, H.ılkl.ı 1\i~kilcr Biıı.ısı \.l'\Tl'si
1·e J(.ıh.ı · ıcpe l~.ılı~· c ilc Dikmcıı C.ıddc 
sinc ıı .ır.ılcl ol.ır.ık Sııor 'ksi'>krinc k.ıd.ır
ol.ııı 1·crdc otoııı.ırik h.ılıçe sul.ım.ı '>iste mi kunılmtı)ttır. ) .i. l't.ıp otom.ırik sul.ı 

m.ı \· .ıiı)m.ıl.ırı '>tırdunılmektcdir.

2- TurkiH· Bunık ,\!iller ,\IL'cii'>i k.ııııpıı 
'u ıçcri'>indc H'ni ı..:unıplı.ıııc -:\r.ı~rırııı.ı
ıııcrkL'Ii H' .\r1i1, (;enel Sckrcrcrlik lli;ıııcr hin.ı'>ı (\Tni ll.ılkl.ı Ili~kikr Bin.ısı

,\l.ıli1 ·e B.ık.ııılıgı iıı).ı.ırı sır.ısınd.ı drcn.ıı 

ol.ır.ık proıclcndirilıııckrnlir.) /.i1 · .ırcrçi

k.ııı '>lli.ırııı

K.ılıul lıin.ı'>ı

k.ııııpusuıı Çııık.ı1 · .ı

ilc '>O/ konusu lıin.ıl.ırın in )·ı.ır .ıl.ınınd.ı k.ılııı.ısı ncdcni1·k 1·cni lıir
cncrıi ııınkl'linin resi'> cdilnıc'>i, B.ı)k.ın 
lık Di1 · .ınının 06.0<.J.200:i r.ırilı H' i\<.J s.ı 
\ ılı k.ır.ırı ik m·gun lıulunıııtı)ttır.
- Yeni 1-.ııcrji ,\ lcrkc;i '>O ll tckııolojiH· '>.ı 
hip, uJu,J.ır .ır.ı'>ı st.ıııd.ırrl.ır.ı uYguıı , gu IL'ıılık rcdlıirkri ~-ok mr dun:Hic dtı)tı
ııulıııu). iki .!lTı lx·slcıııc lı.ırrıııı hilgis.ı 
, · .ır on.ıııııııd.ı koııtrol edip, oroııı.ırik
rr.ııı,kr 1 · .ıp.ıhilcıı, çok ıııodcrıı hir tL·'i' -

h.ılı~·e 'ıı I.ıııı.ı '>ı nd.ı

\'cııi 1-. ııcrji .\lcrkuındc, 1 · .ıprırılııı.ısı

pl.ıııl.ın.ııı hin.ıl.ırın eki-arık cııcrji ilıri-

ı

'

ı

,,

ı

r

h

ı,

\

ku 1I. ı n ı 1ııı.ı kr.ıd ır.

t\k.ı1 · K.ı1 · ).ıgıııd.ı ıııctro dreıı.ıjıııd.ııı çı 

ise TB,\L\1\·e gcririlıııcsi i~· iıı
(;iri)i .ıltıııd.ıki ll.ılk

B.ılı~· esiııde \'.ıpıl.ııı '>oııd.ıj ~- .ı!ı)m.ıl.ırıııd.ı

'>ll huluıııııtı) , '>lll uıı dep< ıl.ırımı;,.ı geri rilmesi i~· iıı pomp.ı 1c '>ll lı.ırrı resi'> ~- .ılı)
m.ıl.ırııı.ı h.ı)l.ııııııı)rır. 2006 nlıııd.ı su
s.ırfi1 · .ırııııı; 207.72 1 ııınrckup ol.ır.ık
gcıscklc'ııııi'ı 1 c , · ,ık.l.ı)ık nudc 1-l- r.ı,.ır 
rur \.ıgl.ııımı)tır.
-!- - TB,\L\1

r .ır.ıfıııd.ııı

:i \'ll '>tırc ilc kir.ı 
1-:Ski Orm.ııı
t.ıdil.ırı 'on .ı'ı.ım.ı 

l.ııı.ııı 1 \k.ı1 · K.ı1 · 'ı.ıgıııd.ıki

B.ık.ııılıgı Bin.ı,ıııııı
'ıııd.ı

rır.

-

d.ın \· ık.ııı '>tıl.ır lı.ılcıı k.ııııpusuııni;de

olup,

tcfi·i).ırı r.ıııı.tıııl.ıııdıkt.ııı

'oıır.ı · ıcııınıtı; .ı1 · ı h.ı)l.ırıııd.ı

r.ı 'ı ı n ııı.h ı ı ı i. ı n \.ı ıı ııı.ıkr.ıd ır.

.... \

ı ı

ı 1

.\t

ı

'1<

birimlerin

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

:i-

TB,\L\ı k.1ıııpmu11dc

'ulu

1 I- c.;c11cl Kurul

1,111~111

,i,reıııi

~ıııı ~ekilde rc'i' cdilıııi). kııiLıııııı.ı 'unı
.ııı.ı rc'i,,ır horuLırı IL' 'u Lkpo'u l'cl1ilcl1ıııi)tir.

rı

13 - c.;c11cl hr.1k 1 c .\r)il

J)i ilc

il~ılı ılı.ılc \C koıırrollıık

K.ııııpm ı\·i

J1LT\OI1cl lopıı.ıııLırıııııı
ilc ıııııri:1k do~.ı1~.ız
lı.ırrı \·cııilcıııııı)rır. I ojııı.ıııl.1rııı lıidro
l(ırLırıl1ıl1 \'cııilcıııııc'i \C tc\J\,lt i)leri \',1-

1-1--

pılıııı)rır.

l :i- TB.\ 1.\ ı d.ılıılıııdekı ı; n re h.1kııııl.ırı
1 .ıpılıııı) olup, k.ııııpm içcrı,ı11dcki 1·ol
\L' orop.ırk \·izgilcrı n·ııılcıııııi)tir.
!(ı- ·ı:ıhur \\'C ~nıpl.ırıııııı 'ılılıı rc'i,,ır

crki-

IL'I1ıı.ıcıııc'>i .ıııı.ıcı1·Lı 200 k\',\ gunıııdc

'cr.ınııklcrı r.ıııı.ııııc11 1·eııilc11ıııi~

1e

ı-;. H.ılkLı llı )kılı:r Bııı.ı'ı

ke,iııri'i' guı; k.ı1:ıı.ıgı .ılı11.ır.ık <,\ıı.ı Bi11.1
2. Bodnıı~ı K.ırr:1 re~i' crririlıııi)tir. I !.ılk 

ıııuri:ık

mrll

lli)kikr Biıı.ıLırıııd.ıki hilgi,.ı1·.ır he,lcıııelcri i\·iıı de hc111L'r ı;.ılı)ıı;,ıLır h.ı)Lırıl

<in

l<J-

Tlt\1.\ı Oıı B.ılıçc,iııe 1.ıprırıLııı ı, .

rıkLıl ,\Lıı ·)ı Kır.ıhL'\111111

ııımreıııiLır bi11.1Lırııı

d.ı huluıı.ııı lıi11ııcr hıriıııkri11iıı J1LTil o-

ıııc'i

dik oL1r.ık h.ıkııııı ilc birlikte 1.200 ıııcr
rek.1rclik .1Lıııı11 hm·.ı-h.ıd.ıi1.1\J 1 .ıpılıııı)·
rı r.

ilc

il~ili

çe1re dıı!eıılc
i)lcr 1.ıptırılıııı)rır.

Su Sıkıntısın.ı Alın.ııı Önleınlı:ı·
. \ıık.ır.1'cl.ı b.ı)

TB,\ L\.ı .\ı ıılı.1fı1 · ı:1hıır Koıııur.ııılı~ı11.1 .1ir \',11l~ııı doL1pLırıııı11 n·ıııkıııııe'ı
~l'ı\eklc)t iri lııı i)ti r.
<).

gmrne11

oLır.ık

'ıkııırı" k.ır)ı

ilk

pLıııd.ı .t).ı~ıd.ıki

redbirler

.ılııı

ıııı)rır.

-

B.ılıçe '>tıLıııı.ıd.ı ol.ıhıldigiııce

'li\'ll :·eriııc

ku1u
'Dı l

ı'

'li

'ıl1d.ı eıınji 1c 'u t,ı,,ırnıftııı.ı l"<ıııı:lik ·

10- Dı)i)lcri Koıııiwoııu ilc Jm.ııı f l.ık 
Lırı I ııcelcıııe Koıııi~I'C>I1tı S.1loııLırı \'Cil!·
deıı rı:ti·i) cdilıııi)tir..

1

b.ılı\·c .ıııdczir r.ı)Lırıııııı

h.ıkıııı \C o11.ırııııLırı \,q,ılıııı)tır.

lllı)rır.

-

,\ 1c B Blok

rcr.ı' ulırııııLırı \·.ıpılıııı)rır.

hi11.ı

I X- ,\11.1

Lı

L

i)lcri \,1-

ıııııri:1k doLıpl.1rı

rır.

1c

,\ı udurlugu11e

pılııııır:r.

ıle . \ıı.ı hi.ıı.ıd.ı ıııc1nır hıriııılerdckı hıl

TB ,\1.\ı . \ıı,ı

olı;ııdc r.ıııı.1ıııl.ı11ııı1)·

.ıir .ır)JIIcriıı dıjır.ıl ,ı,rcıııc .ıkr.ırılııı.1'ı

gi,,l\',ırLırııı

X-

hill u k

r.

l.ırı

knııırilcrıııdcıı

Biıı.ı rtı\ .1lcrlcriııiıı 1·eııilc11ıııc'>i

ll - .\11.1

Koıııiwo11Lırd.ıki clekrro11ık ,i,rcııılcr

elektrik

1 c Torc11 S.ılo
hu1 crirıııe

erririlıııi)tir.

re'i'

\·.1il)lll.ıl.ırı

6- Koıııi'>l·oıı ,,ıloııl.ırıııd.ı hulıııı.ııı 'c'
1c k.ınr ,;,rcııılcri11iıı I'LTJJll' dqir.ıl k.ı1 ır,
\L'\ kiıl1fl.'J".lll\ 1 C <>Or\c.l \ lllllllll \l\tl'fl1il'ril1i11 kıınılııı.1'ı \-~lı)ııı.ıLırı ıle ,,ılo11Lırııı
rcfri1 i)leııılcri dn·,ıııı crıııi), d.ılı.ı oııcc
L111ı.1ıııLı11.ı11 B.ı)k.ııılık Dı1 .ı11ı ıle I'Lııı 1c
Bur\·c 1\.oıııı,uııııı ropLı11rı ,,ıloııLırııı.ı
iLı1 L'tcıı Dı~ i~ leri Koıııiwoııu, ,\B l 'nıııı
Koıııiwoııu, ı..:iT J(oıııi~lonu ll' lm.ııı
1 l.1kl.ıı:ı Koıııi'>l·o 11ıı ıopl:ııırı ,,ıloııLırıl1.ı
1c11i dijir.ıl k.n·ıt, ,c, 1c 'ııııuııı 'ı\lcıııi
re' i' crririlıııi;rir. ;\n.ıl ,ı,.ı 1 c i\-i)lcrı ko11ıiwo11Lırıııııı ,c,, koı.ıkr.ıl1' 1 c 'uııııııı
,i,rcııılcrı i'c ilı.ılc cdılıııi)rır.

-_

S.ıloıııı

ııu ç.ırıl.1rııı.ı oroııı.ırik k.ır \T

'o11dıır11ıc ,i,rcıııi rııııı k.ııııpıı'ıı k.ıl"·ı·
1·.ıc.ık ~ekilde ıılmLır.ır.ı'ı 'ı.ı11d.ırd.ı u1·-

tL·-·

••

1

'1-

J._

\\

'1

)ehckc
de-

'li\tı kuiLı11ılııı.n·.ı

5. Yasama

Yılı

1 .1rıı cdilrııi), koıııı1 · i.1 ilgi li o l.1r.1k !lll'\ cut kunıl.ırıııı ı 1.1 il.n crcıı .\ k.11· k.n · ).1gııı 
d.1ki ıııcrro drcıı.1jıııd.ı biriken '11l.ırı
h.1iı~· c 'lll .ırıı.1"ııd.1 k11 li.11llll.lk 11/LTC 'Oll d.1j ~· .1lı)ııı.1i.1rı \ ' ,lf'ılrıı ı ), k11\'lıl.1rd.ııı elde

:1 -

Bııı.1l.ırd.ıki

ru1 .ı ler

re/Cl'\ u.1rl.ırı d.ılı.1 .11
ıçın .11 .ırl.1ıııııı)tır.
- T11ııı

l.ır

I'L' '>t.1rl.1r olııı.ık 111crc h11riııı
.ık,.ıııııı1 rc1 iiiOll.l .1lıııııı.ı",

'lı ,.ııf cdchılıııc'i

X- 1 I1lfdcki 1,\ 1c B

"lı lı i rc'i,.ır

.1lr 1 .1pı 1c hiıı.1 tc,i elden geçinierek .1rı1.1i.ıı· m· ol11).1c.1k k.1~· .1k 1 c k.11 'l'l.1r oıı 

.1iı).11'

Blokl.1rd.ı b11luıı.ııı )

lok.ııır.ı ç.ırıl.1rııııı1 i1ol.ı" · oııııııuıı l'.lpıl 
ııı.ı'>ı.

lcıııııi)tir.

- '>u

Biıı.ıd.ıki h.ı)t.1 .11ı).lj' diiııcr k.1pı 

7- .\ 11.1

1c klo1ct

,,ırı nııııdcıı

dcı1i\'lc

Blokl.ırı

, \ ıı.ı hiıı.ı1 · .ı ıı.1klnlilıııc,i ,

l'ı'ıı.ır ııımlukl.ırı

otoııı.ırik lı.ılc dollll)turtılıııu)

(C'-1·: 1c F

6 - 1-:'>ki l'cr'>oı1cl hill.\'>! Y ı kıl.ıc.ıgı i\· iıı,
b11 hiıı.1d.ı lıi11ııcr 1ncıı TB,\L\1 Tclcliııı
S.ııırr.ıli \'eni teknoloji ilc lcııilcııcrck

crrigııııi1 'ul.ır .ırrrırılııı.n · .1 <; .ılı)ılrııı)tır.

-

Kliııı.ı '>.ıııtr.ılkriııiıı ımıjclcı1dirilcrck

\Tııilcııım·,i,

I.J - \'cııi 1\ t<ih'c Biıı.1, ı ııııı 1 · .1p ı ııı l'rojc'>i -

dq,ol.ırırııı1ııı b.1kııııl.ırı \ · .ıpılıııı)tır.

ııiıı u\'gul.ıııı.ı\'.1 gc~· irilıııc,i.

- Oııllrııtlldd.ı doııcrııdc i'c hiıı.1l.1rd.1
1 .ıpıl.1ıı 23 dcrn:clik "ıtııı.ıı1ııı gonı)llic 
rck 22 dcrccC\·c dii)Unılıııc" l'l.ıııl.ııı 
ııı .ıkt.ıdır. Bm.· lcu: I dcrcn:lik ı" dii)U )11\·Ic 1· ıllık I İ :1.000 ııı -' dog.1l g.u t.ı,.ır 
nırll 1 .1pıl.ır.ık, .n · ııı 1.ıııı.ıııd.ı k11rc,cl

I 0 - Teknik C.1r.1jd.1 gerekli r.ıdil.ırl.1r \',1 pıl.ır.1k ,\ l.ııh.1.1 hiriıııiııiıı
dilnıc'>i

h11r.1n

ıı.ıklc 

koıırroil11g11 ,

1c

'>.1glık

1c ;\ d.1lct Koıııi'>nıııl.1rıı11ıı
dii/Clllcllllll''>i, 1ilı.ılc'>i
Lllll.lllli.llllll.lk U/l'I'C )
ll ·

tcrri)Illiıı \ ·cııidcıı

"ıııııı.1 ıcdhirlcriııc k.ırkıd.1 h11luınılıııu)
ol.1c.1ktır.
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Devam Eden ve

Pl anlanan İ ş l e ı·

1- hki 1" .\l crkc1i ilc l'cr,om·l
11111 \'ıkılııı.l,1 ,

TB ,\ L\1 !'.ırk 1c l tılı~· clcr ,\1 11durlıigu Sc r.ı 1c hd.1ıılıgıııd.1~ iç ıııck.ıııl.ırd .ı kull.ı 

Biıı.ı" ·

ııılııı.ık lllere ,,ıloıı hirkilcriııiıı ~·c)itlili 

ik hirlıkrc .11'.1) rı rııı .1 1·c '>ortı)tll ;.ııı.1 koııı i"·oıı l.ırıı1d.1
ck"k ol.ııı oonııınılu 'uııııııı koııiC.: r.ım
'c' ,i,rcıııiı~iıı r.1ııı.1ıııl.1ııııı.ı" ,
2-

llıri,.1, Koıııi" · oııl.ırı

3- Cnıp

giıı .1rtırıl.ır.ık llrcrilıııc'i I'L'ti)tirilrııc'i
h<mıl.ır .ık

loııl.ırı ,

kuli,lcr,

lok.ııır.1 1 c ımıri:1kl.1r.1

.ıloıl.1ııı.1
ı=->

erken

nılıııckrcdir. Birkı \· cliklcriııiıı

K11~· 11k

\· i\·ckliligiıı

111 · .1rı ,i,rcıııiııiıı

rin

ropl.ıııtı '>.ıloııl.1rı

'>cıı.ıto · ıııpl.ııırı S .ıloıı11

'c'

,i,rcıııiı1iıı

ı

ı

''

ı

'

ı

. . J, ,

r ı

'>llrckliligi 1c

nı Linır

bitkile-

bitki

dıı!cı1icl · icilni

l'c

bc,iıı

clc-

T B,\ L\1 iı; ıııck.ıııl.ırıııd.ı , 1 ·.1/ol.ırd.ı , niren, \Trııck IT ropl.ıııtıl.ırd.ı kull.ıııılrıı.ık

, ... ...J" ....~··
(

k<ık 

rııcııtlcri kııll.ıııılııı.ıkt.ıdır.

ilc nki

\ .ıpılııı.ı'>ı ,

ı

kol.n·

1:'-cli)iııılcriııi lıı;l.ıııdırrıı.ık .1ııı.ıcıl'i.ı

çc-ıirli

grup

1c
bitkilerin

lcıırııc'>i , romurllık ,,1\'ıl.1rıııııı .1rtırılrıı.1,ı ,

\ ' ,lf)ılııı.ı,ı,

.J..

d<iııcıı nınnıt

h.ıkıııııııııı ·, ·,ıpılrıı.ı'>ı \· .ıiı)rıı.ıl.ırı '>iırdu 

ropl.ııırı ,,1loııl.1rı, koıııi"· oıı ,,ı 

,. ..111"111
t"'

geri

1

1

~

/_ \ ,

1

1

1

ı

~l
ı.~

\t ı

'

ı ır

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

S .ıdct

tı1crc Y.ıkl.ı)ık :)() bin .ıdcr k.ır.ıntil, kc\ıııc çi\·ck ol.ıı·.ık l'l'ri)tirilıııi) IL' ı

O bin

\C ii.H;i.ıııı.ı poıııp.ı'ı

.ıdcr rorb.ılı \·iııı bi,·ıııc ııı.ıkiııc'i

.ıdcr \·i,·d:. ıı1·gııı; 1-ırrl.ırd.ı nııılı.ıt:v.ı edilip kıınırıılnıtı)nır. i\1Tıc.ı kc,nll' \·içck
ol.ır.ık ı ıç Lırklı rcnkı.c kc,nıc guı 1 cti)tiriciliginc h.ı)l.ınıııl)rır. ,\Lın .m1ıd.ı dikilIlli) fidelerden :'\:i,.ııı \Oillıııd.ı gııl kc\1ıııinc h.ı)l.ınıııı); hir .ıl'lık \lii"L\[C :)3:)
.ıdcr gııl kc,ilıııi)tir. .

.ıdcr rr.ıkn>r nmıorku

.ıdcr 1·ol 'upurgc ııı.ıkiııc'i
.ıdcr \·iııı biçıııc nı.ıkınc'i
;\lııı.ııı

bu \·cııi .ır.ıç 1 c ekipııı.ıııl.1rııııı11ıı

clıli1·crli ol.ır.ık kııll.ıııılııı.ı,ıııı \,1gl.ıııı.1k

.ıııı.icıl'l.ı .ıltı kı)il ı K.ır.ımll.ırı \ :ıktİ r.1-

TB,\L\1 B.ılıçckrindc kııll.ınılııı.ık ıı;erc
IS bini k.ıl1plı (\.ık,ıd.ıi ı ~o hıni r.ırl.ıd.ı
olnı.ık tı1ere 1·.ıkl.ı)ık 2.J.:) hi1ı 1 .vi ık 1 c
kı)lık meninilik fide ıırerilıni)tir. !hı tidckrdcıı 200 bini ,\kcli' k.ıllll'll' .ıl.ının
d.ı dikilıııi)tir. .J.:) bin fide ,er.ıl.ml.ı n·dek ol.ır.ık .ınılıııı)rır.
.

r.ıtimı'.ııı dıucıılc.lın1ı) oi.ııı kur,l.ır.1 goıı
dcrcrck 'llnıı:ıı lı,.ıml.ırı .ıldırılıııı) 1~ 1 .ı
\,ıl ol.ır.ık ııı.ıkiııckriıı kull.uıılııı.ıl.ırı ,:ı.-T
I.ııııııı)tır.
"'
On 1 c .1rk.1 b.ılı\·cdc 1ir.ıi ıııuc.ıdck tı\·
gııl.ıııı.ıl.ırl S ,\L1rr 20(1~ r.ırilıindc b.ı;l.ı
rılıııı) olup ~() m·gul.ıııı.ı 1·.ıpılıııı)t1r. Scr.ıl.ırd.ı lı.ı,t.ılık 1 c ;.ır.ırlıl.ır içiıı 32 LJ\'gııl.ım.ı 1·.ıpılm1)tır. C,'iııı .ıl.1nl.ırd.ı 1·.ı-·
b.ıııcı or lll·gul.ıııı.ı'ı ııi,.ıı1 .ı1 ıııd.ı ı dct:ı
1 .ıpılıııı1rır. B.ı)k.ııılık ı-c,ıııı koııunıııd.ı
(ı, lojııı.ıııl.ırd.ı ı, S .ıhır (),ııı.ııı .-\1 cı Sm' .ıl rc'i'krindc 2 lll·gul.ıııı.ı 1·.ıpılıııı)rır.

•\rlu h.ılıçc1·c 2.J.O .ıd ct k1 l.ındi, lopıı.ın
holgc,ine de 220 .ıdcr ııı.i1ı dıkil1ııı1rir.
B.ı)k.ııılık Rc,nıi konıınınd .ı t.:enel b.ı

kıııı l)kııılcri nlnınilıııtı)rtır.

\IIT

I\· ıııck.ınd.1

org.ıı1i1.1\\ onl~1r içiıı ke,ıııc çiı;ck 1 L' ,,ı
loıı birkileri ik <>erekli dıı;cnlclııckr 1·.1pılııı l)tlr.
"'

Otoııı.ırik 'ııl.1ıı1.ı 3. cup ilı.1lni 1.1pılııı1)
olup, tir111.1 hclirkıııc .ı).ıııı.ı,111d.ıd1r. ı.
1·c 2. ct.1p oroııı.ırik \111.1111.1 1·criıııli bir
)ekilde \·.ıiı)ııı.ıkr.ıdır.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜGÜ
29 ı 9 ,,m lı TB .\ L\1 Cclll:l Sckrctcrliui

TL·)kil.ıt l'.ı,.ı\lııtl.ı 1 .ıpıl.ııı dıızcnlcııı~ gc-

Y.q,ıl.ııı ııı1.1.ıt ı;.ılı)ııı.1Lırı 'oııııcııı1d.1 .J.()
dı iııııııı k.1d.1r ho;ııl.1ıı \·iııı .ıl.1n olı.ırıl-

rcgiııcc

ıiii,

111i)tır.

Bilgi l )kııı ,\lcrkoi Birım :\ıııir 
Bilgi l~lcnı ,\ludıırlııgıı ol.ır.ık lcııi

dcıı 1·.ıpıl.ıııdırılıııı)tır.

200~'ııııı ılk

he) .11'111d.1 ıç ıııck.1ıı hirkı,cl
dıucııkıııc \·.1lı)ııı.iLırıııd.1 Hı hııı SOO
.ıdcr kc,ıııc çi\-ck kııll.ıııılıııl)tır. .\1 ııı doııcındc h.ıkıııı 1 L' on.1rıııı i,·ııı 290..1dcr
,,ık,ı \·i\·L·t.:i 'cr.ıl.1r.ı goııderilıııı)tır. B.ıkı
ııı.ı gc!eıılcriıı 1·criııc" 1 c \Til i ilıtil·.ı\·Lırl.ı,
gelen t.ıkpkr Için ,cr,ıl.ı;·d.ııı .J.OO .ıdct
,,ık'ı çi\·cgi giindcrilıııi)tir.

Tıırkin:

( 'ııııılııım ctı 1 .ı,,ıııı.1

b.ı)!,ııı.ın, ,\lerı K.ıııuııl,ırın ıııcrınkriııc,
ııı.ıddc dct.1YLırııı,ı

1c

ıııi

(,\!BS ) projc'ı r.ıııı.ııııl.ııı.ır.ık lıırr.1 -

ııcr iizcriııdcıı kıınıııı içı kııll.ııııııı,ı .H;ıl

n11 1rı r.

..i

ı ,, ı

~

r

"

"

''

,u re-

ol.m,ık ,,ıgl.11 .ııı, ,\lc1 /li,H Bılgı Si,tc-.

pı l

l,

k.ıııııııl.1)111.ı

cı nde 1·cr .ıl.ııı digrr bılgılcrınc cri)lllc\·c

2007 1·ılıııd.ı P.ırk I'L' B.ıiı<;clcr hıııın·,iııc
.ılın.ııı .ıkı I'C ekipııı.ınl.ır )tıııl.ırdır;

ı

.ıı·)ıl iııdc

bıınık hir bo)ltıgıı doldurııı.ık ,ıııı.Kı ilc

\

J

,

ı

\1

1

1

'1~

K

5. Yasama

Yılı

TLirki1·c Cullllıuri1 · cri r.ırilıiııiıı cıı iiııclll 
li bclgckriııdcıı oi.ııı 1c d.ılı,ı imcc t.1r,ı 
ıı.ır.ık elektronik orr.ıııı,ı .ıkr.ırıl.ııı,
1920\lcıı gliıılillli .ı;c ,\lccli-. nır.ııı.ıkl.ırı 
ııııı iııdck'>klllc ı)kıııi t.ıııı.ııııl.ııııııı)tır.

nı r.ııı.ıkl.ırı

,Jircci dn·.11ll crıııck 
TB,\L\1
eri )i Ille .1~· ıl ,ıc.ıkrı r.

.1gıı1.ı cıırcgrc

edilen

\oruııılulukl.1rı

1-crilıııni ı; .ı 

IT

TB,\L\1 lıırcrııcr 1·c İıırr.ıııct >.11'Lıl.1rıııııı
i\·crik gcli ) tirilıııc'>i ç.ılı)lll.ıl,1rıı;,1 , iç \'C
dı1 kull.ıı1ıcıl,1rd,1ıı gelen t.1lcpler dikk .ırc
,ı lııı,ı r .ı k dn·.1ın cd i lııı i'ı ri r..
l'ITicr 1c iç kull.ııııul.1r için c-pm 1-crilllli)tir.

TB ,\L\1 ikri1iııı .ıgııı.1 b.ıglı ki-ıi-,cl bilgi >.1Y.1rl.1r 1·c diger cilı.l/J.ıı-,1 rckııik dc,tck
1 · erilıni)tir.

TB,\L\1 hilgi-,.ı1 · .1r .ıgıııııı >ıirckli ~·,ılı)ın.ı 
" içiıı gerekli b.ıkıınl.ır, gıiııcclklllclcr,
il.11·clcr \c .ıg 1 ·iiııctilll i)lcmlcri \ · ,ıpılıııı'ı 
r.

Ccııcl

Kurul

ck-,ik-,i; ol.1r.1k

i-ılctmc

hiiltimiilllll!dc, h.1 )c'>ki tckııoloji\ ·c \,1lıip
oldugu için \ ·cııi'>il · ic dcgi)tirilllli) , '>i'> rcmdc kull,ııııl,ııı ii;cl \ ' ,1/. ılıllll.ır 1 · eııi
k,ııılık hilgi>.ı\' ,ırı

ıcknoloıi bilgi-,,ıy,ır.1 ll\·gunl.1)ttrı'ınıı)tır.

Bilgi İ)lcııı ,\liıdıirlıigıi 1c TB ,\L\1 bilgi
i)lcm 1·c iktiıiıı1 ,ılt\ · ,ıııl\ı .ııı.ıli~: edilmi)
l'l' projclcııdirilıııiıriı·. Bu projclcııdirıııc
k.ıp,.1ııııııd.1 TB.\L\1 1-c Ek hiıı.ıl.1rıııd.1
k.ıblolu \'C k.ıhlmu; ilcti)iııı k.ııı.1ll.ırı ilc
1·cri , '><.''> \'<.' giırLiıını ıı.ıkli proıclcııdiril 
m i)tir.

Bilgi

l ı km ,\ludıirlııgiıııiııı gi>~ctiııı

1c
ilgili .1rı 
/..1 k.mrl.ırıııııı .1lıııııı.ı'>1 1·c r.1kihi ilc ilgili
iıırr .1ııcr ıi;criııdcıı ç.1lı).111 bir y.ı;ılım ge li)tirilıııi ), te'>t edilmi? 1·c kull.1ıııııı.ı .ı\· ıl 

dcııcıiıııiı1de buluıı.1ıı cilı.ı;J.ırl.1

mı ) tır. Si-,rcmiıı ç.ılı)ııı.ın b .ı)l.ıııı.1'>1ılll.ııı

bu giiııc , gi .ıııli .ık ol.ır.1k orr.ıl.1ııı.1 SO
.1dct .ırı1.1 bildiriminin k.ll'ıt 1·c r.1kihi \',1pılıııı'ırıı·. Kunıl.1ıı hu -,i,tclll >.ıl ·c-,iııdc
'>cn·i, k.1lirc'i nik-,clrilllli). i'r.ıri,riki I'Crikr proıck'>il · oııcl pl.ıııl.1ııı.ıd.1 kull.ıııılır
lı.ılc gclllli )tir.
1\..ııııpıi,ıiııiııı gıi, · cııligi

ilc ilgili
I'C dcııcriııı ,i-,rc llli ctiıdıi \ ',1Jııllllı) 1-c projc'>i hitirilıııi)tir
,\lccJi,iıı r.ıtilc g irıııc'>i ilc birlikte .ılını 1·c
kurulum ı ) kmlcri b.ı)l.l\'.ıcıktır.

TB,\1.\1

k.ııııcr.ılı giirliııriilcıııc

S.ıloıı içeri-,iııdc .ıkmrik iilçıimlcriıı v.ıpı 
Lır,ık -,c,Jcndirmcı1in i1 · ik-ıririllllc'>i ç.1lı ı

ııı.ıL1rı h.ı ) l.ııııı1rır.

[J. .

1·

('ı

\\

"

1 1·

,, \

ı ı

dii)ell

t,1ııı,1ıııl.1 -

TB ,\L\1 bilgi ,i,tcmi gıi1-cııligi .ııı,ıli;i t.1m.ııııl.ııılllı) \'<.' tc>bit edilen bo)lukl.ırl.ı
ilgili \· -ılı)m.1 h.ı)l.ıtılmı)tıl'.

Lı lıi;ıneri

tı

!\.,ıli re Yiiııniııı

lllı)tır.

kodl.ılll.1 ç.ılı ) lll,ıl.ırııı,ı b.1)l.ııııııı)tır.

S.ı1 · ııı

,i,rcıııiııiıı , · ,ıpılııı.ı'>l i\· iıı \· ,ılı) 

,\1 ıidiirlıigıimti; , TB,\ L\ 1

.\lılli S.ır.ıi ·

progr.ıııııııııı ,ııı,ıli;

\ · ,ı;.ılııııl.ırııı

~- .ılı)ııı.ıl.1rı k.ıp'>.ıııııııd.ı ii;eriııe

lı ) lll.ıl.ırı dn ·.ıııı crıııckrcdir.

l'<:r'>< ınci b< ırdn ı>u

1·c

guııccllcıııc>i i~· iıı ~- .ılı)ll1.1 , · ,ıpılın.1kr.ıdır.

ııı.1l.ır h.1)l.1rılııııırır.

Lır D.ıirc lt1 ) k.ııılıgıııı11.1ıı ıııc1 ·cur projL:_

lcrc ,1d,1J1t,1'>\'0ilU IT egitim

doıı.ııııııı >.ıgl.ııım,1>ı

rcrkom

r .ıııı.ıllll.ıııdıgıııd.ı

Ccııcl E1T.1k \'c t\r1i1· ,\hidiirliigıi,
" TB.\L\1 .\r-ıı1 · i Orolll,1'>1 · oıı Si-.rcıııi "
ılı,ılc'>l 1 ''1J11lını) 1·c ıırojc;ıiıı ilk .1).1111.1'>1
Ll lll .ı lll i,ı ll 111 ı) rı ı·.

TB,\L\1

c'>ki teknoloji hilgi -

l)lctiııı L''>l1.1'>ıııd.1 kull.ıııılııı.1k ıi;.erc iıı 

Dcr.11 · lı iııdd.-,lclllc

rcdir. Slircç

Si,tcıııdc kull.1ıııl.1ıı

,,,, · ,1rL1rın \Tııilcıımc'>i .ıııı.ıcı1 · l,ı m · guıı

ı

, \ \

1\

',,

Genel Sekreterlik

Faaliyetlerı

!(ÜLTÜR-SANAT YAYIN !(URULU BAŞKANLIGI
::i. Y.1\.1nı.1 \'ılıııd.1 . \ ~.1!.!;ıd.1ki ı-:.ı.1lin·rkr
Y.1p ı lıııı~rır:
. '

1.

ı Ekim

doııuıı1u .1111\111.1 " l ,rikPI ,\l.ıı·) ı 1c
,\ k lı nın . \ k if Er,m·" konulu ropl.1ıırı
diucııkııdı.

2006

::; \: i\,111 200-

T B,\l.\1 22. J) o ı 1ı:ııı ::i. \',1\.1ııı.1 Y ılı
. \ ~· ıl ı) Tmı:ı ı i 1 · .1pıld ı 1L' dc1 .1ınıııd.ı
.\ ~· ılı~ ı..:okrn li 1crıldi.

2.

B.1)k.ıııı Bulı.:ıır .\ rııı\· r.1r.1 TB.\L\1 B.1)k.1ıılık D i1.ıı1ı'ııc.1
hclirlı.:ııcıı ..J. - ki)i IT kurulu).1
" T B,\1.\1 f',ruıı H i111ıcr OLİıilıı" n· rildi.

Tit \ 1.\1
fıııd.ııı,

ı3 Ekim 2006
Turki1ı: Bıııicilik h·dcr.1,1oııu i)hirlı

gil lı: ; \ ıık.1r.1 . \rlı ~ pm ı..:;ıluhu Tı:'i' 
lcri'ııdc '" T B,\ 1.\1 B.1~k.ıı1lıgı K up.1'ı"

8. 23 Nisan 200 7
"Tıırki1c Bıınık ,\1 illı:r ,\kcl"i x-.
.\ ç1lı) \' ıld<ıııııınıı Kurl.1ın.1 l'rogr.1ııı ı" grı\cklı.:)ririldi .

Biııicilik Y.ırı~ııı.1'ı du;cııkı1di.

3. ıo Ka s ını 2006
. \ ıık.1r.1 B unık)ı:lıir lkkdn-c\i i)hirlı 
gi ilc Bunık)clıir l klı.:di1 · c,ı o;cl kolck,il ·o ı1 llı1d.ı ıı 'ı:.;ilı.:ıı

9 . 23 Nisan 200-

1OO 'uıı ıi;criıı

h rikl.il ,\ 1.ır)111111111 T B.\1.\ \'de k.1bul
1 ıld<ımıııııı .1ımııı.1 ,
TB .\1.\1 h.1lı,· c,ıııiıı ı ,· i)kri B.1k.ıı1lıg1 -

dckı :\ r.ınırk tiıroc:r.1fıııd.ııı olu).111

nlili~iııııı :-16.

'"hırou;r.ıtl.ırl.1 . \ r.~nırk" hırou;r.1f

Scrgi,i .1ç· ı l dı.

ıı.1 h.1k.1ıı biilıiıııııııc 1·.q,r ı rıl.1ıı

,

4. ı 4 Ka s ım 2006
B.1)h.1k.1ıılık

l k1 ler ,\ r)il leri C cııcl

.\l udurluc:u'ııcı: dtllrıılcııı:ıı, 0\111.111·

lı ,\ r~n· l ~clgı:kri'ııiıı 1ı.:r .ıldıgı

" C okkuhhr .\ lrı ııd .1 Bir l ikrı: Y.1).1·
ııı.1k" l\1111iı 'ergi .1\·ıklı.

ı

ı 2 ı\lart

200 7

i ,rıkl.il ,\!.ır) l llllllıı TB.\L\1 \Iı.: ıııill1
ıı1.1r)

ol.1r.1k k.1huln l ıli~iııiıı :-16. 1 ıl -

O. 5

Mayı s

Turkın·

200 7
)okn·

Kıılııhıı l)hırligillc ,

. \ ıık.ır.1 -::;. Y ıl H ipodroııııı'ııd.1

" T B,\ 1.\1 K ııp.1" Ko)mıı" gcısckk~ 

, \ r.ııu ı ·k'ııı1 D oguınuııuıı

6.

İ~ 

k)rirıldı.

5. 28 K.ı s ım 2006
12:>. \' ı klo 11l ı ıı1u dol.11 J\11-1.1, K uln1r 1ı: · ı tırınıı
B .1k.1ııl1gı 'ıı·c.1 l·1.11 ı rl.ııı.1ıı "Turkirc
l l..L·,iıı1lı.:ııi1 or" Rc,iııı .'> crgı'ı .1\· ıldı.

ll"

rikl.11 ,\l.1r~ıııı ı ;ııı iki kır.1,ıııııı ı~kıı
digi roln-f ,· .111)111.1\111d.1ıı oltı).111 hrikl.11 .\l.1r)ı .\ııırı"ııııı .1çıl1~ı gcrçck-

ıırıldı.

ı

1. 26 Mans 200 7
X 1 il ı rcımilı.:ıı gckıı Ogrcııci ,\ kı.:Ji,l
B.1~k.ıııl.1rı'ııııı k.ırıldıgı

"..J..

D <iııcııı

T iirki1 c O grı:ıKi ,\ k<.:Ji,i ();cl Birlc)İıııi" h ki Cııııılıuri1 cr '> cıı.ırmıı '> .1 loııu 'ııd.1 gerçek k) ri ri ldı.
ı:ııı '

5. Yasama

Yılı

Mayıs

12.30

Ogrcııci

Tlirkil'c

2007

Prof. Dr. İlı'> .ll1 Dogr.1ııı.1u\· .1 iıdiiliı 
tn·di cdildi!!,ı "2007 TB.\1.\1
Onur Üdlilli " Tiircııi gcıvklc)tirildi.
mııı

,\ kcli,Jcri projc,inin
bugüne gcldigi .ı).llll.\1 ' 1
Recep ' l(:zgcl'in " Dcnıokr.ı'i
\'c Okul ,\ kcli-,lcri " kit.ıhıııııı

b.ı)l.ıı1gıcınd.ın
.ıııl.ıt.ııı,
Egiriıııi

h.ı-,ııı1ı n : d.ıgıtınıı gcısckk)tirilıı1i ) tir.

ııKni ıııc'>ck-,iııc l'l'l ·.ıp ııitcligi

- TB ,\ 1.\1\·i 1. i1 · .ırct cdcıı iigrcııcilcrc lıc 
dii'C cdiJıııck U/CI'C " (;iınC)C i\)ik c,:o cuk" .ıdlı c,:ocuk Şiirini Kit.ıhı h.ı,tırıl 
ını1 olup d.ıgırııııı l · .ıpılın.ıkt.ıdır.

.1).ıgıd.ıki hiliımcl

1\\Tıc.ı ,

Gcı·çcklcştiı·ileıı Yayın

Faaliyetleri

L: lkcıııi1. iıı k.1r)ı k.ır)ıl · .ı

rılıııı)

1l'

hulundugu !·. rt.l)l\',111
nitelikli 1 ' .\\'lnl.ır h.1,tı 

d .ıgıtııııı 1 ·.ıpılııı.ıkt.ıdır:

l'rot'. Dr. ı likıııct ();dcıııir ' iı1 cditıir 
lugumi \ ',lf'tıgı Tiırk Erıııcııi İlıril.ı!'ı
ıki ge ler
l'rof. Dr.

ı ıikıııct 01.dcıı1ir ' in cditı>r 

lıiglinii l'.lJ'ti f'. ı Tiirk Ermeni İlıtil .ıfi
,\l.ık .ılckr ( Tiırkı; c \ 'C ı ngi Iii CC ol.ır.1k )

hmet Bin.ırk ' ın lı.llırl.ıdıgı Erıııcni 
lcr'in Tiirkkr'c Y.1prıkl.ırı ,\lo..ılinı \'C
Sm · kırıııı ' ın Ar) ll Bclgclcri -C;cni )ktil ıııi ) 2. h.ı'>kl ( !'lırkçc \ 'C (ngiiiiCC )

1· (

ı \1 ı 'ı ı ı..

360 ki)i 1·c

kuruın.ı topl.ıııı

ı6.260 .ıdct 1'.11 · ıı1ın

h.

''ı ı.., ı 1

ücrcr-,il

d.ıgıtııı1ı

gcrçckk)t i ri Inı i)tir.

Sağlanan Katkılar
, \ııı.ı'>\ ·.ı

Kongrc-,i 'nin

1 · ıldonliımi

kut -

l.ıııı.ı ctkiıılikkriı1c k .ıtkı '>.ıgl.ınıııı)tır.
:--.:ci ' )Ciıir ı l.ıu Bckt.ı)

biltur etkinliklerine

"ı \H ı 'ı 1

.\1

ı ı ı ı

r'

ı ı ı ıt

\'cli\·i

1 \ı1nı .ı

k.ıtkı '>.ıgl.ııııııı)lır.

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

MİLLİ SARAYLAR DAiRE BAŞKANLIGI
!·dul 2003'tı: b.1~l.ıtıL1ıı \'elli d<iııı:ııılı:

\C

bırlikrc \',1f11'>.11 1c i~L1ı·i .ıLı;ıl.ırd.ı oııı:ıııli

6S- -1- C

d.ılıil l gorı: i'ıilıd.ıııı

cdil-

ıııı:krı:dir. ()tcllikic\tilli S.ır.ıl'i.1r D .ıirc

n·ıııliklcr gı:n;ı:kkyirı:ıı D.ıirı: B.1)k.ııılı 

B.ı1k.ııılıgıııııı '>onıııılıılııguııd.1 bıılıııı.ııı

gıııııt,

'>.ır.n ·, kii)k

2006 1 ılı içiııdı: hıı 1cııiliklı:ri r.ı
ll1.ııııLıl ıcı 1.ıpl\.11 (ı.ılnnk:ri lı.n .ır.ı gc\·iri lıııi )tir. Oııccliklı: Tıırki1c Blınık ,\ Iii ler ,\ lccJi,i rı: 1ki Lıt \'.1\,l\lllcl.ı \ 'oıp;l.ııı dı:
g ı 1ikliklı:riıı .ırdıııd.ııı TB .\1.\1 B.ı~k.ııılık
Di1 .ıııı k.ır.ırıd.ı ,\1 illi <;,ır.ıl'i.ır bıımniıı
dı: \cııi birimler olu~nınıLı.r.ık, S.ıtı.ıı ,\1 -

lı:rdc

ô:'i- -1- ( ' '>Lırti'>ııııdc b.ı)t.ı uııin-r,i

rı:

nık,ı:kokul ıııoıııııı ıııi.ılıı:ııdl\,

1ı:

r.ır.ıt<ir,

komcn .ıtor olııı.ık
ı:lı:ııı.ıııı, dene\ iıııli mr.ı \c

ııı.ııılıgı birinıleri k.ıldırıLır.ık \ 'criı:riııı:,
\ 'C

koı'>lrLırııı b.1kıııı ,oıı.1rıııı

ilgili oLır.ık ilıri
' .1\· dıınıLııı '>.ııı,ıt d.ıiLırı ( r.1) i)lı:ıııı:cıli
gi, k,ılcııı k.1 r, k ı ır) uııcu ,,edef \;i ,gu ııı u )<;li
gibi) .ıL1ıııııd.ı ortllllll utcriııdı:ki ,ıı<ıh-c 

ııı.ı Koıııiwoıı B.ı )k.1ııl ıgı , -ı: ,\Lıl S.ıl ·

.'ı.ırııı \iııı.ı, ' Lıııırıııı

\c

1ı: rı:,ror.ı\\oıı i)lcriliı:

· ı:ılı'>l~icr, Bılgı

l ~lcııı, Depo ,\!utc ld.ıri .)ııbc ,\lııdııcr

Diger
i'>c

dı:

r.ır.ılr.ııı b.uı

-til

Ve Porselen i ~Jeııııı:s i

l'vlcrkC/deıı

56
-t

Cie.,:iei

Kadrolu

Cieçici Ciüre1

lıler

3

62X

Per ;,oııe l

-tC' Ye Ciüre
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5. Yasama

Yılı

,\\illi S.ır.ı\'l.ırııııızııı ilım · .ıcı ol.ııı ııı.ıln: ıııclcriıı .ılıııııı.ı-,ı, h I'C ı~çiliklcriıı \ ' ;ıprırılııı.ı-,ı
konu'>u , ld.ıri .)ube ,\1(id(ır1Lıgü ( S.ırııı.ılııı.ı ) r.ır.ıtiııd.ııı \ ·,ıpılııı.ıkrcıdır. ,\\illi S.ır.ı\'l.ır 
d.ı ıııC\nıt her türiLi denıirh.ı) c~\ · .ı, lc1'.11.1111 1·c iıı).ı.ır nı.ıl;eıııelcri ilc Kmııerli LIT.ık
I'C ,\ l.ırhu.ır ,\ıııb.ırııı.ı .ıir giri~lniıı k.ı1 · dı , kull .ıııılııı.ı'>ı , koruııııı.ı'>ı, k.ı1 · ırr.ııı -,iliıınıc'>i,
ıııılı.ı-,ı l 'c\ ·.ı '>.ıtı)l.ırı ilc ilgili i1lcııılcr de ld.ıri .)ubc ,\h ıd(ırltigli'ııce ( S.ırııı.ılııı.ı ) I'Ürü rülıııckrcdir.

Son 1 · ıll.ırd.ı , ·,ıpıl.ııı .ılııııl.ır .ı).ıgıd.ıki )ekikk gcrçcklc)t irilıııi )tir:
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Yılı Alınılan

' J(ıpl.ıııı FIT.ık S.l\ ' ı'>ı

Bütçe
\'.ıkı(

7i\4 ader

FIT.ık

ı20.000

1-:\T,lk

Genel

' !(ıpl .ını

2004

Yılı Alımları

ı
ı

Y.ıpıl.ııı EIT.ık S.ll ' ı'>ı

ı300 1\der
: 2 i\00 000 000 000 : rı '
l . OıS .l6') ı %.6i\O TL
: 3.R ı s. ı m. ı %.6Ro .: rı. + KD\ '

\'.ıkıfr.ııı \'.ıpıLııı ;ılıııı l.ırııı nır.ırı
Bürçcdeıı \ ',ıpıl.ııı .ı lııııl.ırııı nırcırı

~
~

( ;eııcl

Topl.ıııı

2005

Yılı Alınılan

(;elcıı 1-:IT.ık S.ı1 · ı-,ı

\'.ıpıl.ııı

I

000 000 - TL
4i\') 30S.2')S 000 - Tl .
60').30S.2')S 000 : rı .+ KD\'

: 2024 i\dcr
: 4.i\3i\.362.-\TL

l.ırc.ıııı .ıl.ırııı rur.ırı

( Do,rtmrlnn tom n n!rlllfnn )
llı.ılc Alııııl.ırı ' l(ıpl.ııııı

I.

(;cııel ' l (ıp l .ıııı

2006

:

I. 7ı 2 \TL
074 \Tl .

+ KD\'

Yılı Alınılan

(;clcıı EH.ık S,ı, · ı-,ı

: 2376 .ıdct ciT.ık
: 4 i\66.5 ı6 \'Tl .

Y.ıı1ıl.ııı lı.ırc.ıııı.ıl.ırııı ropl.ınıı
( r/r~rtmrlrıJt

gelıııi)tir.

temin)

llı .ılc Alııııl.ırı

( ;cııcl

ropl .ım
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Ll'r.ık S.ı, · ı-,ı

: 3.64-+.S ı O \'TL
: i\.S ıl.026 n L

: ')71 :\d ct

Y.ıpıLııı Dognıd.ııı Tenıiıı i\lııııl.ırı
llı .ılc i\lııııl.ırı ' l(ıpl.ııııı
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· ı(ıpı .ıııı

( ı
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il OS 2007 1
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Milli Saı·.ıylar Daire
Savunma Uzmaıılıgı

B.ışkaıılıgı

Milli Sarayl.ır Daire
Tesisleri

Si1·il

Çalışıııal.ırı

B.ı)k.ıııln.;ııııı; Ciın:ıılik Koordiııa-,,·oıı

Kunıluıı~ııı 27.08.20o:i r.ırilı 2003~ 1 '-!·
1·ılı k.ır.ım-J.ı Yeni bir \·.ıpıl.ıııııı.ı\ ·.ı ~idilı:·
rı:k l ',llı~ıııl.ı il~ili ki) i IT hiriııılı:r SI\ il
"i.ınıııııı.ı L';ııı.ııılıt.:ııı.ı h.ıt.:l.ııııııı1rır. Bu
k.ır.ır.ı ı'riıı.ıdı:ıı ııı~ ....ıi t.:uı; IT .... ı.ırlcriııı:
h.ı~lı k.ılıllııı.ıbıllıı2.J. ~.ı.ır ~orn 1.ıp.ı·
cık Y.ıııgııı Suiııı, Jr t:ıi1·ı: H' J(onıııı.ı
,\ lı:rkui olu)tllnılıııu~r;ır. Bu 1·ı: ııi olu·
)ll nı, TB.\ L\ 1 B.ı1k.ııılık Di1 .ııııllııı 26
::-:i-,,ııı 2007 r.ırilı 118 -,,mlı k.ır.ırı ilc r.ı ·
dil nlilcıı ',\!illi S.ır.ıl'i.ır ·n .ıirc B.ı)k.ııılı·
~ı l·.ıııııi1n IT ,\luh.{t:u .ı Yoııı:rıııı:li·
~i'ııdc Yerini .ıJ.ır.ık \'.1\,JJ \Lıtli\'C k.ıl ll)
nınılıııtı)tllr.
·
·
Bu h.ıgl.ııııd.ı 16 ::-:i-,.ııı · 1- ,\l.ı1 ı' 2()()r.ırilılı:~·i .ır.ı-,ııKI.ı du;ı:ıılı:ııı:ıı cgiriııılı:rdı:
6.J.<.J pcr-,oııı:liıııi;ı: ıı.u.ıri 1c r.ı~lıiki 1 .ın ·
~lll C~H1111i l"lTiJıııi)tir. ,\\TiC.l , 1 .111~111
SL'!iııı, 1rLıiH· 1 L' Konıııı.ı ,\ lı:rkcliııdı:

,\ !illi S.ır.ıl'i.ır
'1(:-,i,Jcri TB,\L\1
'><>ll ITrilıııc-.i lll'-

D .ıirc B.ı)k.ııılı~ı Sm1 ·.ıl
\',ıkfıııııı t:ı.ıliH·rlcriııc

deni ilc \ '.ıkıfur.ıfıııd.ııı i)lı:tilı:ıı '>m\·,ıl
tc'> i' 1c k.ıkrcn·.ıl.ırıil i)lı:tılıııc-.i .ıııı.Kı\·
l.ı O1.09.200-J. r.ırilııııdc nınırlu~c giren
Yoııı:r~c c-, .ı-,J.ırı d.ılıılıııdc ,\lıllı S.ır.ıl'i.ır

D.ıirc B.ı)k.ııılıgı

bum c-,iııdc

.'ım1 ·.ıl · ı l:-,i-.lcr Y<iııcr~ı:Lk hclirrilcıı lıu·
'>JJ',J.ır dognılrmuııd.ı lıinııcr ,·crıııcktc·

dir.
Sosyal Tesislcı· bünyesinde bulunan
birimler
Kafeteryal.ırımız
Dolııı.ıh.ıiı,·c 'ı.ır.n ı S.ı.ır

, ..

Kule-. i

Bcl'icrhn·i

'ı .ır.ın

( ·.ıriH·Iı:r

S.ır.n · ı ~Lı rı: ın

1c

K.ıt(:rcıY.ı,

.'ıı:l .ıııılık

K.ıktLT\ ',1,

fik.ıl.ırıııı .ılıııı)rır.

llıl.ııııur K.ı-.rı K.ıktı:r\'.1'>1,

Y.ıııgııı ilı:

.\ J.ı -,J.ık

pcri\-odik k<~ıırrollcri -,oııııcumLı -,un:lı:ri
dol.iıı 28.J. .ıdcr K KT'Iu 1·.ıııgııı -,oııdur·
ıııc cıh.ıtıııııı dolu nı 1·c 1~.ıkı;ııl.ırı 1 .ıprı·

K.ıf(:tcr 

ı,ı.

1)oJııı.ılı.ıh\·c

ilgili ııı.ı!ICI11l' \C ll\iıil.lllll

t:ı.ıliYctc

~cçıııi)tir.

B.ı)k.ııılıgı h.;iriııı ,\lcr kuıııdı:

'u rı:! i irtıiH·\c Ilk1 .ırdıııı cgiriıııı: k.ıul·
Illi), 1 ·.ıpıl.iıı -,ııı.ınl.ı h.ı).ırıl; ol.ır.ık '<:rri ·

Sosyal

(;cııcl SL·krcrcrli~i

TB.\L\1

~orn lı:; pL:r,oııcl i -,r.ııılıul ltL111ı: D.ıirı:

1 lı.ıtr.ılık

Başkanlığı

K.ı-.rı K.ıkrcıTN,

Ku,·Lik'u

K.ı-.rı K.ıkrı:n .ı,

Y.ılm .ı Siııcllı.ı K.ıkrı:n .ı

rılıııı)rır.

Sosyal Tesislerimiz

1O ,\ l.m -. 200- r.ırihimk u >J'I.ııı.ııı .-\t(:r
YiHıcriııı ,\ l crkl'!.i İn.ı l(ıınıluııd .ı, Dol ·
ııı.ılı.ıh~·c S.ır.ı1 · ı h.ıriç di~ı:r lıiriııılı:rdcıı
.\lulı .ıfl/ Birli~illc lı.ı~lı .ı-,kcrlı:riıı ~· eki! ·

1-ili;i Ko)k
TB ,\1.\1

ıııni u;criııc ol.ı-,ı lıiı· dog.ıl .ıkrrc orr.ı1 ·.ı

\·ıkııı.ı-.ı ıııuhtcıııcl -,ıkııırıl;ır r.ırrı)ılıııı<
ııcricc-,iııdc lıcr hiriııı i,· iıı .ıiTı .ı1Tı du ·
1cıılcııcıı .\!Cr ,\ cil E1· lı:llı ı>ı.ıııl.ırıııııı
~u ııcl'ilcıı nK'' iııı: h.ı) l.ı ıı ı 1lll ı )tl r.

Sow.ıl · ı<.·-,i-.lı:ri

Koııukc1

i

TB.\L\1 .\ ti ...ıtirlı.ıııc-,i
FloıT.ı Egiriııı

1c

Diıılcıııııc

iıa l

..

l 1

\1 1 "\

,.

~

l}.

j, \ı 1

'J(.·,i-,Jcri

Y.ıloLı ·ıcrııı .ıl Sow.ıl · ı<.·-. i-,Jcri

1"

.... \ {ı '1 /

\11

1

l ' '1 K

5. Yasama

Yılı

Satış Reyonlarımız

ol.ır.1k gcn;ckk~nıi)

olup, .1\Tıc.ı topl.ını
262.2S7,45 YTL. L1~oıı i)~· ilik iıdcıııc'i

Dolııı .ıh.ılı~· c SJr.ın S .ırı1 Rc1 · oııu
Dolııı.ıb.ılı~· c S .ır.m 1~· K.ıkrcn· .ı

1·c S.HI)

1 · .ıpılıııı)tır.

Rc1 ·oını

Tlim

S .ır.n ~

r.ıp '·Hı)l.ırı

Kii)k Ye K .ı~ır gi)clcriııdc ki 1-c r.1kibi npılm.ıkr.ıdır.

Tc'<i'<icrimi;. oı .09.2004 r.ırihiııdc "!'ır
h.ıki1-c ilc hi;:ıııcrc b.ı)l.ımı)tır.
.31 .05.2007 r.ırihi irih.ıri ilc Wf1l.ım gc lirlcriıııi; 6.-J.X ı .XX ı ,29. YTı .. ropı.ıııı
gidcrlcriıııi7 4.696.49 ı ,52 'tTI .. olu ı'
ı. 7X5 ..3X9.77. YTL roı'l.ıııı k:ırıııw bu lu ıı ııı.ıkr.1d ır.
·ıc,"lcriıııi;.dcki hi;.ıncr

dc

tirerimi

'<iircciıı 

.1çıg.ı ı;ık.ııı lıizmcr ilırincıııı k.1r)ıl.ı 

ııı.ık

•

li;crc ı . .312.267,95. YTL. rur.ırııı 
d.ı Lı"ııı personel hi7ıncr .ılııııı \'.1pılıııı) 
rır, bu rıır.ır gidcrlcriıni;. içinde ver .ıl nı ı) rı r.
Önceki diiııcıııdc lıimıcrrc cılın.ıv.ııı Kii ~· Libu K.1fcrcn·.ı . Y.ılm·.ı Siııcııı.ı ·K.ıkrcr
\'.1 .1lr 1 · .1pı ~·.ılı'?ııı.ıl.1rı 1 · .ıpıl.1r .ık lıizıncrc
.1çılıııı)tlr.
lhl.ııııur K.ı'<rı K.ıkrcn · ,1 2006 1 · ılı irib.ırı
ilc :-\ik.ıh Tiircıılcri hi~ıııcriııc ,;~· ılını)tır.

Hor\'.1 Sow.1l · ıcsi'>icri pilot bi>lgc ~cı;ilc 
rck Rc~r.ıur.1ıır \ 'C Koıı.ıkl.1ın.ı iircriın
ııı .ıli1 ·crlcriııiıı nınkezden r.1kip crıııck
.ını.1cı ik oroın.ı\\ ·oıı sisruııiııc b.ı)l.ııı 
llll) \ 'C r.ıııı.ııııl.1ııııı.ık i 'ı;crc olup diger
Sow.ıl Tcsi,lcrc ni ~oııuıı.ı k.ıd.ır \1\tc nıiıı kurulın.ısı ı~Lıııl.ıııııı.1kr.ıdır.
Sow.ıl · ıc,i~ . K.ılcrcrn

1·c S.HI) Re~uııl.ı 
rıııı;;d.1; O 1. ı 0.2006 - 3 ı OS.200l r.ı 

(;elir
(;ider

: 620.521.1 S. 'tTL.

(;ider

: .36R.I72,.37. 'tTL.

' J(ıpl.ıııı

K,\r

252.34X,7X. YTL

ol.ır.1k gcı\cklc)ıııi)tir. t\nıc.ı k.ıktcn · .ı 

L1rııımd.ı ı9.67ı

,OO.YTI. fımıı i)<;ilik

iidcıııc'<i , · ,ıpılıııı)rır.

· ıc~i~lcrinıil.c
Sm\ · ,ıl

K.ı k

.1it

b.ııık.1 hcs.ıpl.1rııııınl.ı;

'ksi'<lcrdc

.340 000,00 'tTI .

ter\' .ıl.ırd.ı

olnı.ık

1 07:>.000,00 'tTL

lizcrc

' ((ıpl.ıın

1.41 5 000,00 'tTI.

kırık 1 · .ıdc h .ıki1 ·c buıuııııı.ıkt.ıdır.

Herekc Halı ve İpckli Dokuma
Fabrikası Faalivetleri
Üretim Faaliyetleı-i
200.3 Yıııııd.1 ı ·: ! 1-l.ılı L1 rcriın iiııircsiııdc
h.ı)l.ırıl.ııı \ırctiıııi 1·c l 'criınlilik .ırrrırın.ı
~· .ılı)ııı.ıl.ırı '<oııııcuııd.ı; d.ııu iiııccki vıl 

l.ırd.ı \'.1kl.1)ık 700 dligliııı/,.ı,ır ci1 ·.ır;ııd.ı
ol.ııı ort.ıl.ıııı.ı '<.ı.ır

h.l)l lircıiın ITriınlili 
200.3 vılıııd.1 ROl, 2004 , · ılınd.1 918,
2005 \ ' ılıııd.ı 1022, 2006 l'llıııd.ı i'<c
1039 .ol.1r.ık gcı\cklc)llli)t;r. 2003 vi/mn
Jlln·c 20(}(J vılmdrı ortrılrımrı mrıt /mp u re t 1111 ı•crilllliii,t1i yüzde 30 rırlllll,"/11: Üre gı

iın:tim ıııikr.ırıııd.ıki .ı7..ılın.ı

Sow.ıı Tcsi~lcrdc;

' J(ıpl.ıııı

Cclir

' Jiıpl.ıııı

riındcki l ' criınliligiıı .ırrın.ısııı.ı r.ıgnıcıı

rilılcri .ır.ı\lııd.ı ,

· ıcıpl.ıııı

K.1krcrv.1 l'l' S.1tı) Rc\ ·oııl.ırııııı;:d.ı;
' J(ıpl.ıııı

~.ı.ırlcriııdcki diı)ii)tcıı

S5S.490,S7. YTJ ..
: S40.2.3X.71. YTL.
l:i.25l ,X6.'tTI ..

ı:a ı

• ,..., ..Ll.~ •..

~ı·

ı- ı

ı

,,

ı 'ı ll·

h.\'

!_,.tl~.!.~

rı' 11

"ı\ ıt ı'

r 1 \1

ı ı ı

r r-...:

Dr K

i'<c ~· .ılı)ın.ı
ileri gelmektedir.

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

Elifalısı

200.1

200 ~

1~.14

20os

2006

J 1.0:".2007

-\4.32

65.01

.15.70

ı

1 I ··"'3.02H

I 5.955.9S6

2.\.-\03.-\23

12.X5 1.925

-l.-l00.77X

9.29

1-l.lı:i

lı.JX

12.()3

.1.75

9.2X5.-l91

ı -l.lı-\5.\0iı

fl.JX 1 4 6

ı2.92:i.77ı

.1. 74:i.XXO

-ıı.-ı.ı

5X.97

7J._W

4X.Iı.\

ı5.97

\0(ıOı.2rı2

297X-l.X99

(ı'i(ı

X.ı-l:i.X:iX

M'

2.22

Yüıı ll alı
Düğüm
~1

ipek llalı
I)Liğüın

~ı

7

ı orııaııı

20 X5X :i ı9

Dliğliın

2'\. 77

2006 Yılıııd .ı lpckli Dokuııı .ı Ürcriııı

ııo

iiııircsiııdc b.ı~l.ırıl.ııı ,m,·.ıl, cgiriııı ,.c

ıııııllcriıı

ıııııri1·.ıwoıı.ı \'iiııclik H'ııideıı \'.ıpıl.ııım.ı

k.l\'ıı.ıkl.ıııııı.ıkr.ıdır.
.

7

gibi lm.ı z.ıın.ıııd.ı \·.ıpıl.ıbilcıı m.ı

2006

,-ıJıııd.ı lircrilıııcıııc\iııdcıı

2003 nlıııd.ı
33 I
.

.ı r -

ç.ılı)m.ı l.ırı ilc üretim H' k.ılite\·i .ırrrırm.ı

kı \.ı.ıt ol.ııı orr.ıl.ıııı.ı '>.ı.ıt b.ı~ı iircriııı \'C-

ç.ılı ~m.ıl.ı rı '<Hnıcuııd.ı; uı-ctimdc lllctı·r

riıııliligi

brı;:,ınrlrı wi;:,rlc ll '/i/; m·t1,> srıJtlmmu,mı-.

r.ık gcrçcklc~ıııi)r ir. 2003 wl um JTOrc 2006

1\tkı h.ızıııd.ı ıircrimiıı dii)lik gii;iikıııc'i
i,c linitede iircrilıııckrc ol.ııı kum.ı)l.ırııı
.ırkı "klı ğ,ı ııııı .11: olın.ısı 1·c iirtli, ~.ıl, p.ıİp<· kli Dokuma

2003

2006

3:i7

.ırkı 1 '>.ı.ır ol.ı

wl111rlrı ortrılrı111rı mrıt /mp lll"ttilll l'tı-illllili

_tii yu ;:,dt 8 rıı-t/1/l}'f/J:

Yılı

J 1.0:".2007

720.0(ı

X-lX.IıX

2-1 l.:i6

3.746.1ıı2

3.XX5.-l'J-l

200~ Yılı

ıoos 'ılı

-179.57
2 ..\90.7-1-1

\ılı

1·ılıııd.ı

2006

-

i pckıı Kuma~

Ünü. )al.
Pano

57-l') ı

f\.Jı

/\ı"ı

3.-126.ı2-l

f\. 1ı

-

r-- -

Uıı7635

ı.XlJ ı.:i79

76:'.22

751.2-1

-

:i

35.33

~

.lı7.LJ70
X-IX.tıX

271ı.Xl)

.1.XX5.-llJ-l

ı 3ı2.XX5

720.0iı

- -1 -

- 1-

4.2X2 .32.1

'i 0-11 .759

i\ı"ı

1-

99-l.<Jı

-

1\tkı

--

-

27ı.67

ı<JtUı

Mı

Tnpıaın

--

r--

1. 7-llı

lı ı2

-~

Eıbrik.ıd .ı elektrik, ,u H' rclcfcııı lı.ın:.ı
ın.ıl.ırıııd.ı U\.ırrııf ,,ıgl.ım.ık .ım.ıcı\'l.ı

\',ıpıl.ııı ~-a lı )ın.ı l.ır 'oı;unıııd.ı; 200() \' ı 
lıııd.ı; 2003 nlııı.ı giirc elektrik ,,ırfi,·.ı
rıııd.ı \'lll de 2--ı- or.ı~ııııd.ı .ın ı ~ ( 200(; \'1-

,\! ii1c-F.ıbrik.ı olu~uıııu i\·iıı ,·,ıpıl.ııı .1\"dıııl.ırııı.ı ç.ı lı ~ııı.ıl.ırı dol.wı\!Üı),

'>ll ,,ır
,.li7lk :iS 1·c tclctcııı gidcrlcriıı
dc i'e \·iizdc --1-9 or.ıııııılLı .ız.ı lııı .ı \,ıgl.ııı
li\ ·.ırıııd.ı

ıııı )tır.

lıııd .ı ,-,ıpıl.ııı rc,ror.ıwoıı ı;.ılı~ııı.ı l.ırı ;.c

ı ( ı \ll,,"'

K \YI ı \ l l

s \ R [''d/

.\t ı ı ı ' ı ' ' I l i R

5. Yasama

Yılı

Yapıbn Çalışmalar

ve Etkinlikler

200~ Yılı h·liıl .m11d.ı t:.ıhrik.ı1·.ı İS01":0: <.JOOI :2000 K.ılire Yii11eriııı Siqeıııi

belge-.i .ılııı.ıhilıııe-.ıııi reıııi11e11 2S pcr-.oıH.:Ie TSE K.ılire ,\1lidtırllıgti ı.ır.ıl'ıııd.ııı
"K.ılireYci11criııı Si-.reıııı - 2000" 1c "K.ıli
rc Yii11criııı Si-.reııı Doklıııı.ıııı.ıwomı 2000" egiriıııi 1nilerek belge .ılııı.ıl.ırı
-..ıgl.ı11ıııı)rır. 2006 Yılı E1·liil .m11d.ı i-.c
,\!illi S.ır.ıl'i.ır D.ıire B.ı)k.ı11lıgı htim·c-.il1de h.ı)l.ırıl.ı11 K.ılite Yii11etiııı Si-.reıııi
.ılr 1·.ıpı ç.ılı)l1ı.ıl.ırı Lıbrik.ııııı;d.ı r.ıııı.ıııı
l.ıl1.ır.ık

Herckc

K.ılirc

El

ktıııı.ııır.ıwoıı h.11ırl.ı11ıııı)

, ..ı

geı,·ilıııi)tir.

d.ı

gcle11ek-.el

Kir.ıbı

1c

200-t Yılıı1d.ı

ilc do-

u\·gul.ını.ıt:.ıbrik.ıııı1/

ıııcrorl.ırl.1 lıreriııı 1 ·.ıp.ırkc11

.1\ ' 11ı ;.ıııı.ıııd.ı ı;.ıgd.ı) i)lctıı1ccilik

1·c

ni11tcııılcri11iı1 u\ ·gul.ı11ııı.ı'.l .ııı1.1CI\·I.ı

r.ırihi h.1lı

~
~

.1111.11'1)1

\'c

kuııı.ı) dL·,cıılcriıııi;iıı gt .ıl1

Bu

tiııircde \'.ıpıl.ıl1 ç.ılı)ııı.ıl.ır -.omıcu

r.ılınıi11i
nı.ı)

I6CJ .ıdct k.ıd.ır ol.ııı oriji11.1l ku de-.e11lcri11'de11 ICJ .ıdedi11iı1 r.ı-.11iti

\'.lpıl.ır.ık, hilgi-..ı\ · .ır orr.ınııı1.ı .ıkr.ırılnıı'ı

n·

.ır'ıi, · lcnıc i'ılcnıi11i11

ııı.ııı1l.ııımı)tır.
lcııılcri de1 · .ım

ilk .ı).ını.ı-.ı r.ı 
Diger de,e11lcri11 r.1-.11il' i'ı 
etmekrc olup. r.ı11ı.ıml.1 -

ıı.ı11 dc-.eıılcr lıc1 ·deqın· bilgi-..ı1 · .ır orr.ı 
mı ıı.ı .ı kr.ı rı l.ır.ı k, .ır) i, · kıımckred ir.

Hi.iıııayun-u

Hcrckc Fabrika-i
Atölycsi

F.ıhrik.ı11ı11 .1rıl ro:g.ılıl.ırıııd.ııı

Mi.izc

hir

kı-.111ı -

11ıl1 hr.ı11hul' .ı 11.ıl~lcdilıııc-.ıı1i11, ıı.ıkillcr
-.o11ucu11d.1 bu

Lıbrik.ıııı11 -.cıııholik ıirc 

tiııı 1 · .ıp.ı11 Lık.ır d.ıh.ı

.;ok

-..1yıd.1 nı(i;c

J:i\'.ırcrı,· i-.il1c lıimıcr -.ıııı.ıbilcıı

Fabrika

bir Mi.izc-

, · ,ıpl'.ıl1.ı k.ını'ırunılııı.ı-.ıı1ı11; .ı\ ·

rıc.ı ht.ı11hul Yıld11. \l.ı

ki

ht.ıbl - ı 1\ıı1irc - i

ı)ıgııı.ı çık.ırrılııı.1-.ıııı -..ıgl.l\'.1r.ık bilgi-..ı

Fcrlı.ı11 Biı1.ı-.ı'ııı11

, · .ır

ilım · .ıcı ol.ı11 lı.1lı t.ınıir i'ılcri ilc di>)cnıc 
lik 1·c perdelik kıını.1) lırcriıııi11i11 \ ' ,ıpıl.ı 
hikcegi, .ı1 · ııı z.ım.ı11d.1 rck-.ril objckriııiıı
tc)lıir edilcccgi Heı·eke Fabı·ika-i Hünıayun M i.izc-Atölyesi ol.ır.ık kull.ııııl ·
nı.ık lı;.crc r.ılı-.i-.i ,\ In:li-. B.ı)k.ı11lıgııı1ız 
c.ı d.ı ll\·gu11 giirtılnılı), 200S yılı ıçcri 

içiıı

de,rckli de-.cl1 .ır)i1 · i olu)runılııı.ı'ı
gereldi .,- .ılı)m.ıl.ır.ı h.1-ıl.ıııılıııı)tır

~ : .ılı)lll.ıl.ırıl1 d.ıJı.ı k.ıp-..ıııılı l 'l' I'Criıııli
nirlırlıkbilııK·,i içiıı

200S

1 · ılıııd.ı ıircriııı

ıiı1ireleriııe dc-.cıı .,-i;iııı progr.1ıııı

ilc bu

1ırogr.ııııııı ç.ılı)ııı.ı-.ııı.ı uygııı1 bilgi-..n · .ır
l.ır .ılıı1.ır.ık .ılr ,·,ıpı-.ı r.ıııı.ııııl.ııııııı)tır.

El H.ılı l 1 reriııı l )ktıııc'.ll1de
de-.rekli Lk-.cıı !ı.ı;. ırl.ıııı.ı \'c .ır
lı11iıc-.i oiU)tllrulıııU)tUr. Bu lini-

,\ !illi

S.ır.11'l.1rınıı;ı11

t:.ıhrik.ıııı11

-.iııdc ,ılt upı ç.1lı'ını.1l.ırı r.ını.ııııl.ı11.ır.ık,

hilgi-..n · .ır

gerek ipckli

)il · icıııc

rc-.iııdc nıcn: ur .ırıl rczg.ılıl.ırı11

tede

\ ' ,1pıl.ııı ı,·.ılı)ııı.1l.ır -.oııucuıKI.1 t.ılı

ıııil1i

SOO

.ıdcr k.ıd.ıı· ol.ııı orıjiıı.ıl t.ırilıi

lı.ılı dc-.cııi11dcı1,

n.: k

420

.ıdcdi r.ı-.11if edi k-

ı'ıı1irc-.iı1dc

gcrck.-.c

h.ılı

tmi -

bir

kı-.nıı

t:crlı.ııı biı1.ı-.ııı.ı t.1)ıl1nıı'ı

\'c dokunını
gi)l-c\ lc11dirikrek O1 ,\l.1rr 200(ı
itih.ıril'ic tirerime gc<,· ilnıi)tir.

pcr,oııel

r.ırilıi

hilgi-..ı, ·.ır orr.ıııııııd.ı .ır)il'icıımc

ıııil1il1

ilk

.ı).1ııı.ı" r.ıııı.ıml.ııııııı)rır.

dc-.cıılcril1 r.ı-.11il'

1·c

i)lcDiger

cbiklikkri11iıı r.ı 

n1.ııııl.ıııııı.1 i)lcııılcri dc1 · .ıııı erınckre

olup r,ıııı.ııııl.ı11.ı11 dc-.cıılcr pcYdeqıc\'
hi lgi -..n·.ır orr.uıı ı 11.ı .ıkr.ırı l.ır.ı k .ı rı il'icl1ıııckrcdir.

Hcrckc Halı Ve İpckli Dokuma Falwikası ( Mi.ize-Fabrika
F.ıbri k.ı ıııcrkeJ:i11dc
olu'ıunııı11.1

\'ii11clik

i-.c ,\ lli1.c· F.ıhrik.ı
ı,· .ılı)nı.ıl.ır.1 hı; l;,.ı 

/,ıl1dırılnıı), d.ılı.ı iiıll'c ıd.ırı hlıro ol.ır.ık

a l

1 ı,f\\1'\,llh

},\'111,1/

\\HI,I/

\1 1111

11'\.l ı iK

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

kıı l l.1ıııl.ııı ıııck.ıııl.1r I'C koridorl.1r n:ııi 
dcıı
d1i1.cıılcncn:k i)lcl·-.cl lı.1lc gcri.rilıııi)..

.

.

tır.

eden bii1·iik

k.ılıpl.ırııı

elle

iııdirilip k.ıldı 

rılııı.ı-.ı 1 · criııc dii ) tık ııı.ıli1 ·crli

.ıp .ır.ır

ilc

kiiçllk bir

ınck.ıııik lı.ılc gcririlıııi), .1\Tıc.ı

unııı k.ılirc-.i l · iik•.clrilıııi) , lireriıııi .ırrırıl 

C umhuı·baş kaıılı ğ ı Ça nkaya At atürk

Mii ze

Köş ki.i

Ccııcl Sckrctcrligiıııi;

ilc ( · uııılıurb.ı) 
Sckrcrcrligi .ır.1\I!H.I.1 \ · .ıpı 
l.ııı protokol gcrcgiııcc, d.ılı.ı iiıKcki \'11 l .ırd.ı 1lcrckL· ·ı-:.ıb;·ik.hııK.ı iııı.1l cdikli•'i
.1ııl.ı)ıl.ın ııcrdc 1c onırııı.ı grııııl.ırııııı;
diı)cıııclcriııin tirerimini 1 ·.ıpılıııı~rır. l 11u
Oııdcr ,\ l mr.1Cı Kcııı.ıl ;\ r.ınirk 'tııı od.ı 
'>ıııd.ı kııll.ındıgı it:ıdc edilen H crckc lı.ı 
lıl.ırıııııı d.ı ortjiıı.ıliııc tıl'guıı ol.ır.ık rckr.ır dokuııııı.ı'>l giindcııı~ ·gclıııi~rir. H.11i k.ııılıgı (;cııcl

r.ııı .1\'lııd.ı iircriııı r.ıııı.ııııl.ınıııı) . l'lk.ıııı.ı

1c .1prclcıııc i)lcııılcrini ıııiirc.1kip .birebir
ol.ır.ık iırcrilcn 3 .ıder lı.ılı El'itıl - 200(ı r.ı 
rilıindc Cuııılıurlı.ı)k.1ıılwı (·;enel Sckrc -

rcrligiııc rc-.liııı cdilıııi)ti;

Yıldı z Ç ini ve Poı·scl c ıı İ ş l etmes i
faa li ye tleri

2003 1· ılı irib.ım· l.ı gcriri-.i L11l.ı ol.ııı

"'

riııı .ırnırılıııı), biil'iccc giderlerin .ı!..ılrıl -

ııı.ı-.ı -..ıgl.ııııııı)tır. \cııi ~iriııı r.ı-..ırıııı ç.ı 

lı ) ııı.ı Lı n ııı 1/ k.ı p-..ııııı ııd.ı , ·J( ıpk.ı pı S.ır.ı 
l'l ' ııd.ııı .ılııı.ııı .ııırik dc-.cııli 1·c r.ırilıi İ-. 
r.ıııbııl ııı.ııı;..ır.ılı ııı.ııııul llrcriıııiııc b.ı) -

·

2006 1 · ılınd.ı ı-:.ıbrik.ı biıı.l'>ıııııı ~·.1rı , lıiıı.ı
h.ıkıııı oıı.ırıııı, bm·.ı lı.ıd.ııı.ı i)lcrı ik i)1

lcrıııc rcıııi;ligi 1·.ıpılıııı)tır. l rcriııı ııl.ııı 
L1ııı .ı-.ıııd.ı degi)iklik 1·.ıpıl.ır.ık, ıııurt:1k
e~1 · .ı-.ı ureriıııiııdcıı ,·,1/gcçilip, klllrllr degeri nık-.ck Liriiıılcrin tircriıııinc ,ıırırlık
1 cril;ııi)tir. L'rcriıııdc ç.ılı ).ıııl.ırı r.~ı.1t\ll

l

1

'

bii1·iik \.ır.n · \ ' ,ızo Lircriııııııdc ~k lll'gul.ııııı~.ık Li~:cr~ \· .ılı ) ılııı.ık
r.ıdır. Diiktiııılı.ıııcdc elle \ ' ,ıpıl.ııı m · .ıl l'l'
kii)cli lininierin iircriıni, hidrolik prc-.lc
1 · .1ııılııı.n · .ı b.ı)l.ııııııı ). bcil·lccc k.ılıpt.ın
giiııdc -..ıdccc iki Liriiıı .1lıııırkcıı lircriııı
+00-500 .ıdcrc çık.ırılıııı ) 1·c k.ılirc l'iik-.clrilıııi)tir. Yiııc elle 1· .ıpıl.ııı riıttı) ;)leri
diiııcıı b .1ııt -.i-.rcıııil'ic d.1lı.1 kol.ı1 · IT -.ii r.ırlc \',1ii )Ir Jı.1Jc gcririJıııi)tir. t:iJı~ı b,1\kl
.1tiiiiT'>i b.1kııııı l'l' 1·cııidcıı diizcıılcnıııc-.i
1 · .1pıl.1r.ık d.ılı .ı r.1lı.ır ç.1lı)ııı.ı 1·c kokuııuıı
tl'>t k.ıtt.ıki cl dekor .ıriıll'l·-.iııc girıııc-.i
<ııı Ic n ıncktcd ir.
hrıııl.ırd.1 ıııc\ · Ll.ııı.t

gelen ç.ırl.1ııı.ı z .ll'i.ıt 
\CI'ii'CI'C ıııdirıııck i\· iıı kıı 
rtltlll,l -.i-.rcıııindcki ck'>iklik rc-.pir edil mi ) gidcrilıııc-.i için nınıbcr 1·c ı-.ı dti;cni
ii.11'L'\i \ ' ,l(lıl11li)tlr.
l.ırıııı .ı'>g.ıri

TB,\ L\1 ek biıı.ı-.ııı .ı iılkcıııi; kııltiir dcgcrlerini rcımilcdcıı p.ıııo i ~ lerıııcıııizdc

ııniııl~rııı iııı.ıl.1~ın.ı ·.ıırırlık l'nikrck Li re-

l .ııııııı)tır.

llli)tır. A1 · ııı i)lcııı

1 ·.ıpılıııı) n : 1-criııc ıııoıırc cdilıııi ) tir.

1)ktıııcıııi;dc

iırcrileıı

6X

ı:ııı dıı1 ·.ır r.ıb.ı 

gı dciktiııı k.ılıpl.ırının .ıgırlıgınııı

25(}300 kg. -..ır.n · 1 .ını diikiiııı k .ılıpl.ırıııııı
d.1 +50-500 kg . olııı .ı'>ı ncdcııil'ic , m .11.
.ılrı ki)i ilc 1 · .ıpılııı.ıkr.ı ol.ın i)lcııılcr, )ll
.ııı r.ı-..ırl.ınıp 1 · .ıprırıl.ın ııı.ıkiııc en L11l.ı
1 kı ) i ilc cl '>ıırım: dcıı , dclcırııı.ıwon.ı ugr.ıııı.ıd.ııı \'.ıpılııı,1kt.ıdır.
l ) lcrıııc biınl'l· ıııi7Lkki -.ow .ıl

tc'>i,in

.ılr

k .ırı dcgnlcııdirilcrck -. .ıtı) ııı.ıg .ll.l'>I ol.ı 
r.ık dti;cnlcnıııi ) • .ıçılııı.ı .1 ),ıııı .ı-.ın.ı
rilıııi ) tir.

gcri -

~
~

5. Yasama

Yılı

A\Tıc.ı İ)ktıııc içinde glıH·nlik çizgilerı

S.ır.n ·, Scl.ıııılık hodnı111 k.ır zcıııiıı

olu)tunıl.ır.ık;

nı iiıılcım: 'ı· .ılııın.ıl.ırıııd.1 (ı{)()

diizcn iııriz.ıııı -,.ıgl.ın.ır.ık
gelen ;.iy.ırcn;ilcriıı de gtil·cnli bir )Ckildc
gczınckri temin cdilıni)tir.
Yogun

ıncrrck.1rc gcııi)ligiııdc ı
ın.ıl.ır dn · .ıın cdil"<ır.

Si-, ii;1·erileri ncri bir -,iircdc TS

ı.:c-,indc

6 .n· gibi çok lm.ı
1-:0: ISO ()()OJ -2000 K.ılirc

Ku)lıık ıtıh 'ı·c-,i

bclgc'ı .ılın 

ıııı'ırır.

Kii)k

biririldi.

'ı· .ırı oıı.1rıınl.ırı r.ı111.1111l.ın 

dc\'.1111 cdi -

,\kdh.ıl S.ııoıı

B.1h<;c-,iı1in

rı

93

.ıdcr .ıg.ıç bııd.ıı1dı.

Doıın.ıb.ıh)T S.ır .m .ıg.ıç

ın.ıınl.ı11dı. l'rojc'ı

hiririldi.

riilii1·csi

r.ı 

çizildi.

Ag.ıçl.ırıııııı rc,tor.ıwoııl.ırı \ · .ıpııdı.

I l.ı rcııı

'ı· .ılı) -

ho1 · .ı

S.1lo11 Ciri)i n:
Yenilcndi.

ı l.ı rcııı B.ıh'ı-csi 'ı· iııı .ıl.ı11l.ırı

hiiltiıııtiııc

kunıl.ır.ık

2SO

ohjc \'C tcbriı

,,1ç.1kl.ırııı

cephenin

.ıdcr ııii

Ji.iınig.ıwoıııı r.ıın.ıınl.ı11dı.

Kiilrlır .11 lıı, ,\lcdh.ıl

-t

.ıdct

1'\ 'C: küp

.ıdct r.ırihi .ıh).ıp, k.1ğ:ır
ın.ıızcıııcııiıı li.iıııig.ıwo 

ııu r;ıııı;ııııl.ıııdı,

kur1ııı1 k.1pl.1111.ı ç.1lı)111.1l.ırı r.1111.1111l.1ıı 

t.ır,1fı dıı

2

1 · .ıpııdı.

,\ltı.ılnlc S.1loııu .1ltı .ıh).1p koıısrrtibi 

\'011lli1

<;.ılııın.{ Lin·.ıııı c~lii'Or.

deniz ccphc'i

\"C

Kur'ııı11.ı d.n · .ı11ıklı c.ı111d.ııı

hct kulühc'i

İd.ıri biıı.ıııı11 S20 ıncrrck.ırc ol.ııı ~,· .ırı

I 6-t, 1H2 nolu od.ıl.ırı11 k.ılcııı i)ı
111.ıl.ırı biririlcrck zi1 -;ırcrc .ıçıldı.

tc111i7Jik

C\'1".111i.ırı )

,\ lu.nnlc -..ıloııu iiıı cephe r.ı'ı t'l''-t<li'.1\ \'011ll -t .ıdcr t;l'ı kuk 1·c cephe temizlik
~,· .ılı)111.l'-1 biririidi \ 'C i-.kck -.iiklıldü.
Scl.1111lık cephe t.1) 1·c b.1lkoıı k.ı!C-.kri
Ll) ı-c-.ror.1woııu dc\';1111 cdil"<ır.
ı-c-.ror .l'>\ "011l111lln \ ' t .ızdc -t(J'ı

k.1k111i1i t.1\',111 1·c '>tın ııı 
rcstor.l\\'011 'ı· .ılı)ııı.ıl.ı 
r.ıııı.ııııl.ındı. ( K.1r.ı 1-c dcııi1 r.1r.ıii

l.ırııı

,\ lu.l\'cdc -,,ılonu ~- .ırı kurıun k.ıpl.ıın.ı
ck-.ik k.ıl.ııı kı\ııııl.ırı r.ıııı.ııııl.ıın.ı ç.ı!ı) 
ııı.11.ırı dn · ,ıın cdi1·or.

ri

dc -

l"<>r.

D.1irc'i ı.:cp 
6000
ıııcrrck.ırclik ccplıc-,inin ni7dc XO\i
ho\ · .ıı1dı. J\\Tıc.ı kur)l111 -,,ıç;ıkl.ırı \'cni kı{di.
.
.

Deniz

r.ııııiri

cephesinin '>11",1

cd i 1·or.

C:.1ııııı

,\ lu .ıl·nk S.ıloı1u l-1.1rcııı

dı.

111ctrck.ırclik

dı. Rc,ror.ı,yoıı ç.ııı'ıın.1l.ırı

Dolınabahçe Sarayı

ld .ıri Bi11.ı

r .ı111irkri

2000

Muh.ıi'ız r.ıkı111 b.ım ·o r.ıdil.ırı

5. Yasama Yılında Gcrçcklcştirilcıı
Restorasyon Çalışınalan

•

hor.1 ...1ıı \l\",1

\'.l}'tldı. Scl.ı111lık D.ıirc:-.iııiıı
\ ';1 ın

hc-,i ilc Ku)luk

t.ı 

ın.ıınl.ıııdı. H.ırcııı biiıii11ıliı1dc ç.ılı) 

ç.ılı)ııı.ıl.ır I 'C K.ılirc Yimcriııı

rcııı Koordin.ır<irltigümin

-t .1dcr ml.1

\ll-

1SO

.ıdct r.ırihi ohıc 

ııiıı li.iıııig.1:>\'()J1\111.1 b.1)1.1ııdı.

i)lc-

r.ıın.ı111l.ıııdı.

Ariye-i Scni)')'C Binalan

Kri;;r.ıl ıııerdi1 · c11 k.ır -,ilıııc-,i .ıh).ıpl.ırı

rc'>tor.ı'>l ' oıı ~- .ı!ı)ın.ıl.ırı

1·c

k.ılc111i)i

· ı:ırihi Biıı.ıl.ırııı rc,ror.1'>Yoıı ç.ılı'ıııı.ıl.1 -

ç.1 -

lı)ın.ıl.ır;ıı.ı dn· .ıııı cdil111ckrcdir.

1·

t

1 \\1 '1

ı~

~ \ı I 1 ,J

rı

\

del'.ı ın cd i1·or.

\ JU-.. 1"

,\1 tl

l

'- ı 1 l<

Genel Sekreterlik Faaliyetleri

B cy l c ı· bcy i Saray ı

1 l.ırc.:ııı
l'c.: .ılt111

Dc.:ııiz

Yıldız Ş.ılc B.ılıçc

'>flıcco

1c.:

r.ıııı.ııııl.ııı ·

Yıl d ı i' Ş.ılc h ki Sn.ı .ıLıııı pn7.ıj pro·
jc'i u1 · gul.ıııdı n · ,n.ıd.ı birki ıirc.:riıııi·
ııc geçildi.

1 · .ır.ık rc.:~ror.ı'>I ' OilU r.ıııı.ııııl.ııı ·

dı.

,\ lc.:rııın Ko) k

riil<il·c,i

dı.

k.ılc.:ııı İ)ı

kii)kii kubbc.:

<;Jtı kur1uıı

\ ' c.:ııikıııc.: ~· .ıiı)ııı.ıLırı r.ıııı.ııııLıııdı.
Ay ıtalık a v a k K .ı ~ n

I l.ıl ' tlllu ...ıloııd.ıki ,(ının h.ı)Lırı k.ık ·
ıııi)i

1c.:

.ılr11ı

1.ır.ık

ç.ılı)ııı.ıLırı

SO or.ııı11ıd.ı r.ıııı.ııııLıııdı.

1 tlldc.:
11 dc.:1 .ıııı

Çı rı oıı.ır11ııı

ni in ır.
ltı! ıçe.:

rolm nı dc.:1 .ıııı

K.ı,ır

c.:di1<ır.

1"1Cı .,j.,rc.:ıııi r.ıııı.ınıl.ıııdı.
<; .ı rı .,,ıç.ıkLırı r.ını.ııııl.ıııdı. Y.ıgıııur

f lo rya Atarürk Köş kü
Dmi; i\·iııdc.:ki Ar.ıriirk Kii)kll .ılr11ıd.ı
rc.:ıııc.:l k.11ık \"C.: kiri)kri giı\· lc.:ııdirım:
ç .ı lı )Ill.ı l.ı rı r.ı ııı.ııııl.ıııd ı.
Bunık)c.:hir lklcdil"c.:'i ilc koordiııclı
oLı;·.ık ç<ıkcıı 1'<>1 k;,ııı11ı.ı hcroıı.ırıııc
k.11ık <;.ıkııı.ı İ .)İ biririldi.

olukLın ı.ıkılı\"or.
\ ' irr.ı1 · rc,ror.ı,, ·oııLırıııd.ı
CLTC

-oo ıııcrrck.ırc

hcr(lııLır \<ıkuk;Tk A.ıı·
ik k.ıpl.ıııdı.
,\ lcr.l'.iııı Ki>)kll r.ı1 .ııı k.ılcııı İ ) lcriııc.:
h.ı)l.ıııdı dn .ını cdi1"0r.
Du1 .ır diplerine t.ı) 1 .ı1 ·.ı 1·olu l".ıpııııı
d n .ıııı cd i1·or.

perde
korkuluk

ıııoıır.ıjı İ)İ hiıirildi.

K<1)kü

girİ)İ dcıııir

korkuluk ·

IhLııııur K.ı,rı h.ıhçc rntor.ıwoııu 1 · .ı ·

Lır 1 ·cııilcııdi.

pıldı. Ag.ı\· İ\İııı pLıkcrkri lı.ı~ırl.ııı~lı.

ı-:lon · .ı ;\ r.ırurk Kii)kiı IT11İ .ıl11ı.ııı .ır.ı ·
I. İ \ ' ,lJ'"·ıl u\ ·guLıııı.ı'l r.ıııı.ııııLııı.ır.ık,
'uLıııı.ı projc-.i ll\ ·gul.ıııı.ı"ıı.ı h.ı)Lıııdı.
l'cr,oııcl ıııi ... ıtirh.ıııoi "Lık lı.ıciııı
h.ıımı -\\ ' ( · t.ıdiLırı hirırildi

;\l!;.ıçLırııı rc,ror.ı-., · oııLırıııııı r.ıııı.ım·

l.ı~ıııı .ı" dc1 ·.ıııı nl:,·or.
ı\l .ı s l a k

\·uru -

\"l'll k"ııııLırı dcgı)tırıldi , ho1 · .ı I"L' c.ıııı

İ)icri

hiririldi .
K uçuk ,\ ,· Ko) kll
r.ıııı .ı mL ı ııd ı.

Oroııı.ırik b.ılıçc '>tıl.ıııı.ı ,j,rcıııi 1.ıp ıl ·
dı. B.ılı\T dtllc.:ıılcım:-.i 1c <;iııı ckiıııı

\ ' ·'l'ıldı.

ri r.ıııı.ııııl.ıııdı.
,\ l.ı,Lık K.ı.,rı çiııı .ıLıııLırı 1·cııilcııdi.

biriri Idi.

ı ~' 1 \\ı

'ı

" h \

k.ılcııı İ)ı ç.ılı)ııı.ıLırı

Kı)lık k.ıkrcıT.ıııııı botııl.ııı k .ılcııı İ)k 

l '.ıLıııg.ı C.ıddc'i Ll)·dlll · .ır rc'>ror.ıwo ·
ııuıı.ı h.ı)l.ıııdı. Fcrlı.ııı holgc'i Ll) du ·
ı)İ

Kas n

· ı:ırilıi '>C.:r.ıııııı dcıııir .ık ...ıııııııııı

Yıldı z Şa lc

1 .ır

Kas n

r.ıh · .ı r.ı)ı

.\lc.:ııck)c r.ır.ıfiıı.ı hc.:roıı.ırıııc

t\ı.ıriirk

.ıdcr pc.:ıı ·

Y.11lık k.ıkrcn .ıd.ı 01ci1İl.;ıııi k.ıd,cdcıı

di.
lı;criııc.: dcıııir

1()

[~İtİrildi.

lhl .ımur

ld.ıri hiıı.ı ;cıııiıı k.ıpLıııı.ıLm 1c.:ııilc.:ıı ·

d lll .ır 1c

1 t11dc il S hırri. Oıı.ırını
dn .ıııı nl11·or
rc.,ror.ıwoııu dn .ını cdil'<>r. T:ı)ı ·

ç.ılı)ııı.ıLırı

'\"

1

\1

ı

ı

ı

ıl ı l
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Yalova

Yılı

Atatüı· k Kö ~ kü

Y.ı1ı:rlik Kii)klı gllçlcııdirıııı: rı:-,ror.ı-, 
\'oııu

Bcvkoz

ç·L'\ re dtlleıık 
dn .ıııı nlilnor.

ilc ilgi li

dn .mı

rlon .ı

Rc,ro-

ç.ılı)ııı.ıl.ır ı

i)i

ı:dı1 · or.

pmu 1c

ıı.ı h.ı)l.ıııdı.

oıı.ırı ın ı dc1 · cı nı

Yıldı; ~.ıle

du\ .ırl.ırı

Ko1ku

cd i1·or.

ıı13 '>ll Lk·
hiririldi.

\'.ıpı,,ıJ

ç·cnc
biririidi

ııı3

200

rol(ır hiıı.ı'>ı ııı1.ı.ır

'>ll dcpo'u
i)i hıtirildi.

1 · ı: lıid 

D olııı.ıh.ılıçc 'ı .ır.ı\'1 ı l' r.ıh .ııılı k.ıııın.ı

gl\\ cıılık
K.ısrı

-,ıqcıııı ı)i bırirıldi

D olııı.ıh.ılıç· c S.ır.ı1 · ı Kmr.ıl ,\lcrdi1cıı

(,'cnc .ınlıııl.ırııı.ı
t ,l\11 .ı lll Lı ııd ı.

u;ı:riııdcki ııınnır

tc'>ı'>.ltı ç.ılı1ııı.ıl.ırı

çelik

komrnık-,il ·oıı

uzniııc polik.ırhoıı.ır \· .ırı

i1i

r.ıııı.ıııı 

l.ıııdı.

pcııccrc dogr.ıııı.ı rc,tor.ı'>\ · oıı

Bc~ikr.ı~ ,\! i-,,ıtirlı.ıııı:-,ı Biıı .ı · ı:ıdil.ırı

<;.ı l ı 1 ııı.ı l.ı rı \l,l h.ı )1 .ı ııd ı.

1kııi; cephe, i

Ko)kll 200

ıııu)tcıııil.ır biıı.ı-,ı

dıllcıılcıııc , · ,ıprırılııı.ı-,ı

cdi1·or.

ç.ıtı ıııcrıııcr ıı.ır.ıpet

Ko1ku ,m, .ıl rc-,i-,lcri

Ho ıT.ı , \ t.ın ı rk

B.ılıçc i-,riıı.ır dll\ · ,ırı oıı.ırııııl.ırı ç· .ılı1 ııı.ıl.ırı dn· .ıııı

.\r.ınırk

Hon · .ı t\ı.ınırk

K.ı'>rııı .ılı~.ııı Ll<>1cıııe kıri~ oıı.ırııııl.ırı

, \ lı~.ıp

ı mıroko l 1 · .q ı ı ldı.

k.ıb.ı iıı).ı.ırı ı 1 iııc .ır.ı \LTıldi.

ııı.ı'>ı , · ,ıpıl.ıc.ık

Kü çüksu

rc,tor.ı' 

1 ln ·kcl ,\ l ull''>i

İlıale Yap ı lan İ ş lcı·

K .ı s rı

(,'.ırı oıı.ırııııı r.ıııı.ııııı hıririklı. K.ıııl.ı 

l \t

Rc-,iııı

\ 'oııu

ı -,r.ıııbııl \ '.ıliligı k.1lcııı

h.ılı\T'>i

ıııc-,iııc h.ı)l.ıııdı,

,\!Sl ı

r.ı-,\ ·oıı ç· .ılı)ııı.ıl.ıı-ııı.ı b.ı)l.ıııdı.

hiririldi.

\',1\ erli k Ko) kll

Dı ş ınd .ı Yapılan Ça lı ş ın a lar

Kurum

:\ çık lı.ını~: oıı.ırıl.ır.ık lıillm:tı: .ıçıld ı

r.ı1 oıı.ırııııı

Ccııcl O ıı.ırıııı

h.ı~ 

i) ille
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r.ıhrik.ı Biıı.ı'>ı Ç'l'\Tl' dtl1Ci1lcıııc

'i

,\),l\11 ,\-

'>ı ııd.ı.

du;cıılcıııc \·.ılı1ııı.ıl.ırı r.ıııı.ııııl.ıııdı.
r.ıbrik.1 biıı.ı'>ı dı1

K.v. .ııı J ).ıiı-ı:'>i ı )i ilı.ıbı

\C

\ · ,ıpıJdı. 'ıiılic)lllC iııı;,ıl.ıııııı.ı

proje-

S.ır.ı1 ·

ııa ı
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r.ırilıiıı 

Ko1k 1·c K.ı-,ırl.ırııı Rı:,tor.ı-,yoıı
İ 1lcr;ııdc <,:.ılı~tırılııı.ık l ';crc H il.llıcr
,\ lı nı I1i ilı.ılc-,i \ 'C 1n rc-,liıııi \'.ıpıldı.

lı.uırl.ıııdı.
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Y.ılm .ı , \r.ınırk

ko) kll

Y.ı1

Biıı.ı\1,

erli k

,\1 illi S.ır.ı1 l.ır kolı.:k,i\011lll1.ı .ı it ll O p.ır
c'crdc11 oltı).ııı " \,ıııdıkl.ırd.ı S.ıklı S.ı
r.ıl· Y.ı).ııııı" .ıdlı rcbril 'crgi'>i, 3 ı Eki nı
2006 gllııu, Dol111 .ıh.ılı.,:c .'>.ır.n·ı S.ı11.ır

.\m.ılı l(.n.ık K.ı,rı,Yıldıl ~.ıle,

lk1·ko1 K .ı,rı, Dolııı.ıh.ıh~·c .'>.ır.ı1 ı 1L' Rı:
'iııı ı In kcl ,\luzc,iııiıı b.ıkııı; o11.ırıııı
,.c rı.:,ror.ı,\'011 ı)lı.:rıııdc kull.ıııılııı.ık
ıliere ıııııhiı:lif' ı:im ıııikr.ır ll' ch.ırl.ır
d.ı kere\ tl' .ılıl1ın.ı'ı 1)1 ıh.ılc\1 \ .ıı'ıldı.
,\lı ili "ı.ır.ı1 l.ır.ı b.ıglı \.ır.ı1· Ko)k \C:
K.ı\lrl.ırııı \\ 'iııdol\\ Doııı.ıııı Y.ıpı" \ 'c
.\krkoı Culcıılik Yoıırcıııı <.,i,rı:ıııı

,\lıııııı.ı\1

!)i

p.ı;.ırlık m

ulu

ilı.ılc'i

1 .ı

pıldı.
.\1ıllı .C.,.ır.ı\'l.ır

\\'EB porr.ılı ıle Dolııı.ı 
\\'EB S.ı1 !:ı" .ılıııııı.ı"
p.11.ırlık u'ıılu ilı.ılc l'<iıırcıııi ilc
2:1 0:1 2007 ı.ırilıiııdc ilı.ıbi 1·.ıpıldı.
h.ılı~·ı: S.ır.ı1·ı

Dolııı.ıb.ılıçı: ,,ır.ı\'1

E!ckrro11ik

Rclı

hcrlık ';iqcıııi i~·iı; ~-.ılı)ııı.ıl.ır dı:1 .ıııı
ı:di1

or.

Kültür-T.mıtıın

faaliyetleri

I !·.1 lu i 2003'rc ,\!illi S.ır.ıl'i.ır\l.ı h.ı)l.ırı
l.ııı \'l'l1i d<ıııcııılc hirlikrc, ·.\ !illi "ı.ır.ı1 l.ır
ı ),ıı; ·c B.ı)k.ııılıgı, bir kültur ,,ı11.ır ku-nı
ımı olııı.ıııııı d.ı hili11ci1·lc kıılnırı:l J:ı.ıli
l'ı:tlcrdc ll' ı.ııııtıııı ctk.i11liklcriııdc hu1·uk
hir .ırılıııı gcıscklc)tirdi.
200(ı l'ıi111111 Dolııı.ıh .ıh~·c .C., .ır.ı1'1'11ı11
ISO .Yılı olın.ı\1 11l'dcııi1ic,

1'11

honııK.ı

~·c) itl i crkııılikkr gcrçcklc)tirıldı. l 'lkc-

ilk lkpo-,\lti;c Dolııı .ıh.ılı~·c
Amire ( 1)olııı.ıh .ılı\·c
Kultur ,\ krkrzi 1 bi11.ı\111d.ı .11,ıldı.

,-.ı

<_;.ılcri,i'ııdc ;il'.ırcrc .ı~·ıll11ı)tır.

1SO. Yılıııd.ı

Dol111.ıh.ılıçc .C.,.ır.n·ı "ıcııı

poznııııu: 36\ı dı) ulkclı.:rdcıı ol111.ık
u;cı-ı.: ropl.ı111 ı 20 hıli111 .ıd.ııııı11ı11 k.ırılı11111 l.ı Dolııı.ıh.ılı.,:c "ı.ır.ı1 ı ,\lcdlı.ıl .C.,.ıl<ııı
ll' I-l.ın:111 Bı11ck ,.ılo11uııd.ı 23-26 K.ı
\1111 2006 ·ı:ırıhlcrı .ır.ı\111d.ı gcı\cklc)ti
rildi. Tllrki1r\kıı 20 uııilcr'>ite 'cıııpo;
;\1111 .111\'.ı, Fr.ııı.nııııd.ı rcııı,ilcdilırkeıı,
.
.

,,ı, . \ıııı.:rik.ı,

!"eç, lt.ıil ·.ı, <_;ul1c\· Kon:,
KKTC, j,p.ııı1·.ı gibı ulkclı.:rdeıı 36 ıııu;c
\'oııı.:tici\1, .ık.ıdeınl'>\'el1 1c .ır.ı)tırııı.ıcı
koıııı) ııı .ıcı ol.ır .ı k k.ı tl 1ın ı 1tl r. .'>e ın poznı
ııı.ı lıcr iki ,,ıloııd.ı 1·ogıııı bir uln ici kirlı.:' i ilgi g<>'>tnıııi)tll'. "ıeıııpoll'tıl11 ho\ uıJL.ı; 22 onıruıııd.ı ropl.ıııı ~2 bıldirı
~u11ulıııu) olup he) ıııu;c dırckronıııuıı
de k.ıtlldıgı onınııııl.ır u\· guıı bonıııc.ı
2000 ki)i r.ır.ıf'ıııd.ı11 ı.ıkıp cdilıııı)tir.
"1 )uguıııııl1 Son I- !.ılk.ı'ı: o,ııı.ııılı
,., H.ılıl.ırı .'>crgi,i" 2S t\r.ılık 2006

S.ıloını' ııd.ı .ı.;ıl.ııı 'ı.:rgi gordııgu

de

.ll;ık k.ıldı.
J)olııı.ıh.ıh.;e \.ır.ı1

Yılı .ıımııı.ı Dolııı.ıh.ıh\·c ."ı.ır.ı1 ı

kiııliklı.:ri k.ıp,.ıııııııd.ı Dol111.ıh.ılı\·c C.,.ır.ı
,.,·ııd.ı tc111.ıtik goilı.:r gcn;cklı.:)tırilıııı)tı

r.

K it.ıbı

111111

\'ı ı ı • ı'

.ı.;ılı)llllil

1:10.
l're'tiJ

h.ı;ırl.ıııdı.

Dolnı.ıh.ıh\·e \.ır.ı1 ·ı'ııd.ı .\r.ı\·ı ,\ııııı.ı
Toreıılı.:ri hı.:r 1·ıl Lırklı org.ıııll.l\\'Oill.ırl.ı

gcrçcklc)tirilıııekrcdir. 2006 l'liı k.ı\lııı
.11 ıııd.ı d.ı ,\ııııı.ı H.ıfr.ı\1 honıııc.ı \·c.)irli
'~rnı ll' ctkiıılıklı.:r du;cıılcııdı.
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m·dcııil'lc 2()()~ \'ılıııııı ılkb.ıh.ırııı.ı k.ıd.ır

"ı.ır .ı1·ı ,\!.ırh .ılı-ı

ohjckri, 1SO. Yılct 
kiııliklcrı k.1f"·ı1111;1d.ı \l'l'giicıııııı) \ l' \LTgi k.ır.ıl<ıgl.ırı lı.llırl.ııııııı)tır.lfiO.Yıl h-

t.ıri

lıiııde .ıçıldı. Dolııı.ıb.ıhçe \.ır.ı1·ı ,\lu.ı\·e

ıııi;dı:ki

Dolııı.ıh.ılı.;c ';.ır.m

S.ır.ı
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5. Yasama

Yılı

ı)olııı.ıb.ılıçe S.ır.ın

için ilk deLı ol.ır.ık
dilde kur.ıl IT gui hro)tlrlcri lı.ı
t.ırl.ııııııı), gczi güzcrg.ilıı buıı.ı giirc lllı
ııı.ır.ı l.ıııd ı rılıııı~tı r.

ıııi,1·oııu r.ır.ıliml.ııı iınlı.ı nlilıııe'i ç.ılı)

hirk.ı<;

nı.ıl.ırııı.ı h.ı1Lıııdı.

.\IS dcrgi,iııiıı 3. '·'''"ı ~·ık.ırıldı.

- :--.:i,,ııı 2007\le İhr.ılıinı <.'e\Tıı \'.ıkfı İ)
hirligil·lc t\ıık.ır.ı 1(' C.ılcn·'dc .11;ıl.ııı
"1 :>O Yılın Sc" it · ı :ııııkl.ırı Dolııı.ıh.ılı~·c

-,vı.ırr

ı )olııı.ıh.ılıçe S.ır.n·ı gi)elcriııdc h.ırkotlu
hılct ,,ltı) ,j,tcnıi kunıldu.

[)olııı.ıb.ılıçe S.ır.l\'1

oli-,lcri

'>İ'>teıni Lı.ılil-ctc

,\!illi

n .ıirc B.ı~k.ııılıgıııııt

elinde buluıı.ııı 1-Lı
n· ,\l.ıbenı h r.ık1ııııı dijir.ıllc)tİrilıııc'>İ l'e o,ııı,ııılı ,\r)i"i D.ıirc
B.ı)k.ııılıgı'ıı,ı deiTi" gcrçeklc)tİrildi.
ziııc-i 1-l,ı.,.,,ı

ıııcrkuc

direkt
online '>.ltı)

'i.ır.n·'ııı ıı.ıdide por,clcıılcriııdcıı olu).lll
" S.ır.n· l'ıw.elcııleriııdeıı İtler" j,iınli
Sergi 07 ,\l.ı1·" 2007 1'.11.ırtc'i gtiııü

geçirildi.

S.ır.li"Lır Dolnı.ıb.ılıçc k.ııııpmu iıı

tcrııct .ıltl·.ıpl'oı 1·eııilcııip

.ıçıldı. K.ır.ılog.tl\-l.ı d.ı hegcııi ropl.n·.ııı

1O ,\Ip' ,\lct -

rcrlıerııet h.ıgl.ıııti'ı '>.ıgl.ııı.ır.ık ~·ok d.ılı.ı
lııtll

1·e

'ergi. 12 H.11ir.ııı r.ırilıiııe k.ıd.ır .ı~·ık k.ı
Lıc.ıktı r.

kc-,iııri-,it iııtcrııet '>.ıgl.ıııdı.

TB,\L\1 BL\! ilc ,\!illi

'Lırilıi ımıtİk .ılcrlcriııiıı,

.'-ı.ır.ıl"l.ır

-,ıml.ı c;.sı-ınsL b.ıgl.ııımı

BI.\1 .ır.ı
...ıgl.ıııdı.

ilk

,\ l.ı\'1\ 2007 Koc.ıcli \',ı
liligi lmıir ,\1 K<i)kll ııc .ıir rck'otil perde
gurubu c'erlcriıı re,tor.l'>\"OilU \',ıpılnıl)

depo

tır.

deLı ol.ır.ık

S.ır.m ,\lcdlı.ıl S.ıloıı hıılgc<oiııdc huluıı.ııı

niıı

ıııı)kcıı buguıı Dolın .ıb.ılıçc S.ır.ın'ııııı

lı.111rl.ııı.ııı .ılr k.ır.ı r.ı)ııııııı~tır
(kık

200/'dc ,\!illi

<oİ,teıııiııiıı

-Şuh.ır

S.ır.wl.ır ' Lırilıi

l'roje<oİ:

1 c jKr,oııcl t.ır.ıfıııd.ııı kull.ııııl.ııı hurol.ır,

cıı hıınik lı.ıli'ı ol.ııı ı

2-1- ınctrek.ırclik
ilc ,\lu .nnlc S.ıloııu'ııd.ı tc~lıir
edilen Herrkc lı.ılı'olııııı d.ı tenıitıik 1·c
h.ıkıını \',ll'ılıııı)tır. ı 00 o1ı.ırını :·.ıpılnıı)
kcıı, 2007 1·ılıııd.ık.i lıedcliıııit. 200 .ıdcr
iilçıi'u

S.ır.n·Lır <o.ııırr.ıliııe,

l-.rİc'o\oıı\1ıı <opomorluguııd.ı

l Lılıl.ırııı Oıı.ırını
Ilk oıı.ırıııı \·,ılı)lll.l'ol, bir .ıdcr
,.c bir .ıdct ipek 'ccc.ıdc ilc h.ı)Lı

,\ !illi

ı'ıtın.ı ,i,tcıııi kunılnıu~. [)olın.ıb.ılı~·c

-

\c<oli \·,ııııt

kuruldu.

200Tdc Güımi) Od.ı ho).ılrıl.ır.ık

lı.ılıııııı (Jil.ırınıl.ırıııııı r.ıın.ııııl.ıııın.l'oıdır.

rc'>tor.ıwoııuıı.ı b.ı)l.ıııdı.

2006

- Şub.ır 200Tdc t.ırilıi iitclligiııi 1·irirıııİ)
terkinlik birçok objcııiıı, Ohjc lııılı.ı Ko-

1·ılıııııı [)olın.ıb .ılıçc S.ır.n·ı'ııııı .ı\·ı

lı)ılllll ı

50.

Yılı olııı.l\ı ııcdcııiylc dü;cıı

lcııcıı ctkiıııik.lcr ~·erçel e'iııdc k.ırılııııcıl.ı-

.ı. ı

ı ( ,ı ' ' ' '

<ıgrctiın

gcn;cklc)tİrildi.

b.ıgl.ıııtı'ol '>.ıgl.ıııdı.
[)olın.ıh.ılıçe S.ır.wı'ııd.ı bo).ıl.ııı

!TL'

g<ııTI· Iilcri t.ır.ıfı1ıd.ııı b.ıkıın-oıı.ırııııı

lh1nııı <o.ır.ll", kiı)k \'C k.1'>1rl.ır.ı iıırerııet

nıck.iııl.ırı dün:ıılcııerek,

{)000-2000

.ıçılı)l h.ı).ım·Lı gerçcklc)tİrildi.

Bilgi-l)lcııı ,\lcrkui'ııcc, Yıldıt l'or-,elcıı
F.ıhrik.l'>ı'ııııı <o.ıtı)

ıso

S.ır.ın hırogr.ıf t\lhunılcri" .ıdlı Sergiııiıı

\'elli .ıçıl.ııı nepo,\lute'ııiıı elektronik bilet ,j,tcıııi Lı.ılil·e
rc geçirildi.
\'C

b.ıgl.ııı.ır.ık '>.ltı) Y.ıprıkl.ırı,

2007\le Tsr-: ı -::--:
Ikigesi .ılıııdı.

K.ılite
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

r,ı 'ıınıılııı.ık ıı;cn:

birçok

giır,cl ııı.ırcr

ullı,uırl.111dı. "Dolııı,ıb,ılı~-c S.ır.l\'1 lıırc 
r.ıkrif ( ' D\i ", "Ez.ı11, Çın, I Lı1 .111 ı\1ti1ik
CD\i", " Dolııı.ıb.ılıçc S.ır.m 3 Honırlıı
CD\i", " lkl'icrhc\·i S.ır.ın 3 Bo1 url u
CD", "Kti~·Ük,u I(,ı,rı 3 .Bol'lırlı; CD",
" llıl.ııııur K.ı,rı 3 Boyurlu ('IY, " Dol ııı.ıh.ılı\·c S.ır.m T111ıtıııı filıııi" ilc " Dol ııı.ıb.ılı\·c S.ır.ı;-ı hırogr.ıf ,\Jhıiııılcri " hu
.111l.ıııılı Yıl .ıııı,ııı.ı crki11liklcrc k.ırıl.ın

konukl.ır.ı '>uııuldu.
Ku\·ıık'u K,ı,rınd.ı k.ıkrcıT.ı ol.ır.ık kull.ııııl.ın i'kclcııin dcıııir k,ı;ıkl.ırı ,,ıgl.ıııı
Lı)tırılıp, i'kclc .ıLını hü\'littilcrck \~c11ilcndi.
.
.

Ku\·ubu

1\.N·ı \',111ınd.ı

.\!illi Egemenlik

!'.ırkı du!enlcııı~'ı ,-,ıpıl.ır,ık lıi1~ııcıe

.ıçı ldı.

I DO ıııororl.ırının ,·,1n.1)ill.1'ı i\·in I BB
i)hirligi ilc ıııoror i'kcbi ,·,ıpıldı.
1\.u\·uk'u I L1lk Pl.ıjı 1·e \·c\ re llı'I!Cn!cıııc
'i I BB i)hirligi ilc ,.,1pıl.1r.ık lıi11ııcrc .1\·ıl
dı.

TıırkiH· 'nin L1riJı,cl \'l' külnırel ıııir.ı,ı11ın
ort.ı\',1 \·ık.1rılııı.ı'>ı, konıııııı.ı'ı \'l' ,·,n·ıııı

l.ınn~.1,Jnın ,.,1111 .,ıı-.1 ç.1gd.ı) ,,uı.ır·.11:1ııı11d.1 h.ı).ırılı ol.111 ki)i IT kunı!u)l.1rı dc'rcklcıııck .ıııı.ıcı\'1.1, Aıırik Dekor Dergi'i
t.ır.1fı11d.ı11 dutc11lcncn .111kcr 'oııucııııd.1,
okıır m-l.ırı\'1.1 bclirlcııcıı " I 00 . .'ı.n ı 1\.lıl
rıır \'l' S.ı11.ıt Odullcri " 11dcn ıııu1c k.ırc
gori,indc " Dolnı.ıh.1lıçc S.ır.ı\ ı" odulc 1.1\'ık giinıldu
· ı:1nırıııı

1·c ·ı:ıJı,i,Jcr Şube ,\ludurlu gıi'ncc .\1illi S.1r.n·L1r D.1irc B.1)k,ınlıgın.ı
h.1glı ,,1r.l\', kii)k \'C k,1,ırl.1rın h.ılı\·clcri
1c ,,1lonl.ırınd.1 bir ~-ok erkinlik gcr~·ckk')[irildi.
'

'c 33 ,,mlı TB ,\L\1
ilc, korunıcu'u
oldugu r.1rilıi ıııir.1, ı, ropluıııl.1 d.1lı.1 bzl.1
hıılu)nırııı.1 .1ııı.1cı\'l.ı ,'dilli S.ır.n-!.1rııı bpıl.1rı düğün, ni).1ı.1 gibi gclcnck'cl erkinlikler için ropluııı.1 .ıçıldı. Bu dtı7cıılcıııe
'oııucu, ,\ !illi S.1r.11 L1r.ı b.1glı ıııck.1nl.ırd.1
gcrçcklc)ririlcn erkinliklerden ,1\TJC,1
oııcıııli iilçudc gelir elde edildi. S.1dccc
2007 nlı 'onun.1 k.1d.1r gcıscklc<ırirılıııck
ıı;crc /S erkinlik r.1lchindc bulunulıııu)
rur. ,\ Lm' ,l\'1 'o11u irib.1ril'ic 32 erkinlik
gcrçcklc)ririlıııi)rir. 2007 Yılı 'onun,ı k.ı
d.1r ol.ııı t.1lcplcrc ili)kiıı ropl.1ııı gelir
77S.OOO YTL.\lir.

O+ ,\L1rr 200+

r.1rilı

B.1)k.111lık Di1 ·.ıııı l\..1r.ırı

Yıldı1 Teknik Uniln,irc,i, Türkiye Blı
\'Ük .\!iller ,\ ln:Ji,i B.ı)k,ınlıgı'nııı d.1 rq' iki ilc, iınJi,,ım du1n·indc cgiriııı-iigrc
riııı ,·,ıp.ın bir ",\1c,lck Yıık,ck Okul~ı "
kuruldu. 1 H.11ir.ııı 200- r.1rihindc iııı1.ıl.1n.1n prorokolu11 .1rdıııd.111. "~1illi S:ı
ravl:ır ve Tarihi Y:ıpıl.ır Meslek Yüksek~kulu", ,\!illi .'ı.ır.ıl'i.ır D.ıirc B.ı)k.ııılıgı
blın1·c,i11dc bulu11.111 ,,ır.t\~ k<>)k. k.t'>ırl.ır
b.1)t:1 olııı.ık ıız<:rc, ıııiııı.ı.ri konıııı.ı \'C
\'C11ilcıııc i)lcri11dc cl cıııcgi ilc biu.u Ç-1iı).ıc.ık 'c urcrccck iıı,,ı11l.ırın \'Cti)ririln;c,inc iincüllık cdccckrir.
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,\1 illi

S.ır.ıyJ.ır

D.1irc

B.ı)k.ı11lıgı

1c

h.ıglı

hiriııılcriıı. S. ,.,ı,,111ı.ı nlı bm·~ı11c.ı gc~

~·cklc)tirdigi ruııı

1c g<ir,cl nıclkı
ki!Lk 1·cr buldu.
S.

crki11liklcr

ulm.ıl ,-,nılı

org.ınl.ırı11d.ı

y,ı,,ıııı.ı nlımLı

,\!illi

gc11i1

)C-

S.ır.ıl'i.ır Ilcri )iııı

Of~,i r.ır.ıfınd.ın gcrçcklc)ririlcn c11

onemli b.ı'>ın ropl.ııımı TB.\L\1 Hc, ,1pl.ı
rı I ncclcıııc 1\.oıııi'>l·onu lu'>ı11 ropl.ı11mı
oldu. ,\!illi S.ır.ı\·l,ırd.ı her 1·ıl du;cııli
ol.ır.1k gcrçcklı:)tirdigi dcıı~riııılcri
ı:ııı t

'

'.

5. Yasama

26
d.1

Yılı

K.1'>ıııı - ı ,\r.1ıık

2006

r.1rilıkri

gcıscklc~riı·ikıı t:1.1lı\ · crkr

.1r.1\111 ·

ulm.1l,

\ ',llılı

~-c gi)r'>cl ıııcd1·.1 kuı:ulu)l.ır111d.1 1-~ kiııı

r.1ın.1111l.1\'.ııı Koıııiwoıı, iıın:kıııckrı 

ııiıı .1rd111d,1ıı ı 1\ r.1lık 2006 r.ırilıiı1dc
TB,\L\ 1 ,\!illi '\.1r.1\'l.1r n.1irc B.1~k.1ıılıgı
ıd.1rı Biıı.1,ıııd.1 bir b.1'>111 rop1.11lll'>ı du Jcııkdi. ıııcckıııckr L'\I1.1'>111LL1 k.ır~ıl.1~ 
nkl.1rı '>011l1Çi.1rı lllCLI\-.1 ll1Cil\llf11.1i'l\'l.1
f'·11-l.11.ııı Konıi'>Y<H1 tı\ ·ckrı, ,\ ! illi S.1r.11·l.1rd.1ki gcli1ıııclcriıı '>L'\ iııdirici olduguını
dik gcrirdi.

2006 t.1rilıiııdcıı hu \ ' ,1ıı.ı rof1l.1ııı 447
pozitif \ ' ,1/ılı lı.1bcrlc guııLkınc gelirken,
l'o1irif gor'>cl lı.1bcrkriıı '>.1\ ' l'>ı 8 6 oldu.
Bum111 1.1111 '>11'.1 dtiJcııkııcıı .'ı.ıı·.n · \!.1 t.1 rilı '>ohl~crlcri , '>.1r.ı1 · koıı'>nkri , t~ııı.ırik
gcJilcr, koııkr.1m 1c \Cllliııcrkrk l<>l'ltı 
ıııuıı her kc,iıııiııdcıı im.1ııl.ırııı ,\ l illi S.1 r .n-l.ırl.1 hııltı)l11.1'>1 ,,1gl.1ııdı. ı Oc.1k
2004 t.1rilı111dcıı irib.1rcıı lkti~iın Ofi'>i
ı.ır.1fiııd.1ıı gcn; cklqririkıı nkiııliklcr 1 c

ı -. kiııı 2006\1.1 lı.1~l.11.111 \'.1'>.1111.1 1 · ılı ho
n111C.1 ,\ !illi 'ı.1r.11-l.1r111 t.1ı1il11nı .1ııı.1cı\l.1
pek çok ulm.1l rclc1 il\'011 k.1ıı.1lıııd.1

ııınh · .1 r.ık.1ıııl.1rı ~u ~ckildcdir:

progr.1ıııl.1r \ · .1pıldı.
Ccısckk)llrilcıı

r.1hcr. ,\ !illi

bu oll·l progr.1111l.1rl.1 hL· 1·c h.1glı hiriııılcrı ilc

S.1r.11l.ır
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Genel Sekreterlik Faaliyetleri

KORU MA M Ü DÜ RLÜGÜ
Tıırkin·

Bli1·iik ,\ !iller ,\lccli-,i 22.DiiTB,\ 1.\1 Konıııı.1
,\ ludlırlıigiiııiiıı Lı.1ln-ctlni ııi )< ll·k l'iirlirııcııı

5.

Y.1'>.tııı.1 Yılıııd.1

ıııii)tiir :

TB ,\I.\1 K.1ıııpu'u n· d.lcıırilniı1dc; 2-t
\,1.ır C\,1\111.1 ı.;iirc h·-,iııri-,il ol.ır.1k <Tt ı n·ıı 
lik iıııkııılcri ik her riirlii ropl.u1rı~riırcıı
\'c ctkiıılikkrdc gerekli konıııı.1, glın·ıılik
1·c rr.1tik iiı1lcıııkri lıiriııılcriıııi;cc riri; liklc .11ıııdı.
\ 'cL1r cdcıı nki n: Ycııi diiııcııı iın· k-ri 
ıııiliıı ccıı.11:c riircıı.kri .\llidıirlligiiıııiu
t.1r.1tiııd.1ıı icr.1 cdilıııi'ırir.
TB ,\ 1.\1 K.1ıııpu,uıı.ı 22 . Diiııcııı -t . Y,1\.1 ııı.1 nlıııd.1 ropL1ııı 663 .6.W 1i1 · .1ı-ct~· i gıi 
n·ıılik lll · gul.1ııı.1,ııı.ı t.1hi nınıL1r.ık giri 'ı
, ..1pııı.1l.1rı ,,1gL1ıııııı'ırır.

5. Yasanu

t\n1ı diiııcıııdc guı1liik zi1 ·.1rcr~· i \,1\ ' 1\ı

or-t/5 , .n · Jık zi1 · .1rcr~· i ,,1\ ' 1\ı
mr.1l.1ııı.1 i\2 hiıı <J55 ki)i oldu. t\mı \',1 '>.1111.1 n lı i~-cri-,iııdc , TB,\ 1.\ 1 K.1ıııpmuıı.1
226 hiıı 70-t .1r.1ç glin·ıılik lll 'gtıl.1nıNıı.ı
t.1hi nınıl.1r.1k giri 'ı \· .1pnı.1\l '>.1gl.1ıııııı).
gliııllik .1r.ıç \,1\'1\1 ort.1l.1ııı.1 1. 187, .n·lık
.1r.1ç , ,1\ ' 1\ı i'>c orr.ıL1ııı.1 2X hiıı 33i\ ol r.1L1ııı.1

ıııu'ınır. :>iı1 koıımu diiııcııı i<;cri-,iııdc

rilıııi'ırir.

Yılınd a

T Rl\tM 'yc G i r i ş Yapan
Araç, Okul ve Öğre n ci Say ı s ı :

Ortalama ( ilinilik
Yıllık

/\;-lık

.H 75

/İ) arcı.; i Sayı\!

Araç

CiüıılliJ..

Z i ya ı·ctç i ,

(ı6.\ . 639

82 .955

Sayısı

226.704

Araç Sa\ ısı

Ortalama

hiıı

TB,\ L\ 1 K.1ıııpmuııu zi1 · .1rcı eden okul
iigrcııcikriııc TB,\ L\ l'ııiıı r.ıııırılııı.1\111d.1
rct :1k.ıt cdilıııi)rir. t\n'll'.1, ,\ !illi S.1r.11'L1r
J),1irc B.ı'ık.u1lıgııı.1 h.1glı . ,,1r.n; k<i)k \ 'l'
k.1\lrL1rı <J62 hiıı R-J.X .\'erli n · .\ '.1h.ıııcı nı ri'>r 1i\·.1rcr ctıııi'ı; .ııııl.1ıı \-erlerde -l-5 .1dcr
erkinlik dti;cıılcı1ıı1i ) olup, zi1·.1rcr \ 'C crkiııliklcnk giiiTıılik redbirleri .\ hidurlıi 
guııııi; ııcr-,oıll'li r.1r.1fiııd.1ıı 1-criııc gcri -

Toplam Ziyaretçi Sa: 1\ı

Ortalama

3

1. 1X7

Araç Say ısı

Ortalama Araç Say 1\ı
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1\.\)11,1/

ı..,\f{

'1/

\lllllll'lllK

~ · TB'\1\1
•

k.iiıüphaııı· -.i

111111111111111111111111111111111111111111111

200705722

