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ı. GİRİŞ 

24 Aralık 1995 günü yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda 
oluşan 20 nci Dönem Türkiye Büyük Mfllet Meclisi. 8 Ocak 1996 günü 
toplandı ve milletvekilleri andiçerek görevlerine başladLlar. 

Andiçme törenının ardından çalışmalarına 10 gün ara veren TBMM. 
18 Ocak 1996 tarihinde toplanarak Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oy
lama yaptı. 23 ve 24 Ocak günlerinde yapılan Ikincı ve üçüncü tur oyla
malarda gerekli oya u laşılamadı. 25 Ocak'ta yapılan dördüncü tur oyla
ma sonucunda, Kütahya Milletvekili Doç. Dr. Mustafa Kalemli, 343 mil
letvekilinin oyunu alarak TBMM Başkanı seçildi. 

TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Kalemli. Meclis Kürsüsünden 
yaptığı teşekkür konuşmasında şöyle dedi : 

" Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce verdiğiniz 
oylarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yirminci Dönem 
Başkanı'nı seçmiş bulunuyorsunuz. Bu sonuç, teker te
ker bütün milletvekillerinin katkılarıyla alınmıştır. 

Şahsıma gösterilen bu teveccüh ve itimada kalbi teşek

kürlerimi sunuyorum. 

Değerli Milletvekilleri. 

Yeni bir genel seçimin sonunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı teşekkülü iç in, ilk ve en önem 
li adım bugün atılmıştır. En kısa zamanda Divan teşek

kül edecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi "Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir" düsturu ve bilinci iç inde ya
sama görevlerini yerine getirecektir. 

Ağır bir mesuliyet aldığırnın idrakl iç indeyim. Görevin 
bu ağırlığı başarının da en büyük yol göstericisidir. Bu 
görevin ifasında, değerli milletvekillerinin önce tenkit
leri, sonra destekleri en önemli yardımcım olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığını savunmak 
ve bu saygınlığın gereğini yapmak, en başta gelen göre
vimdir. 

Yüce Atatürk'ün bize bıraktığı bu büyük miras, kuruldu
ğu gündeki itibarını, yüceliğini her geçen gün daha da 
artıracaktır. 

Yüce Meclisin idaresinde, tarafsız bir başkan olacağım. 

Diğer taraftan, taraflı bir başkan olacağımı da ifade et
mek istiyorum. 
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Her şeyden önce, lô.ik ve demokratik Cumhuriyetin tara
fındayım. Anayasanın, yasaların ve İçtüzüğün tarafında
yım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, bu yüce çatıdan. 
bu yüce çatı altında feragatle görev yapan milletimizin 
gerçek temsilcilerinden ve Yüce Milletten yana tarafım. 

Değerli Mliletvekilleri, 

Yüce Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin bütün 
kurumlarına olan sarsılmaz inanç ve bağlılığınız, mille
timizin ve Meclisimizin en büyük teminatıdır. Bu şükran 
duygularıyla Yüce Atatürk'ü bir kere dahçı. rahmetle 
anıyorum . 

Bugüne kadar üstün bir görev ve sorumluluk anlayışıyla 
Geç ici Başkanlık görevini yürüten Sayın Süleyman Arif 
Emre'ye ve Başkanlık Divanı'nın üyelerine teşekkürleri

mi bir borç bilirim. Allah yardımcım olsun." 

TBMM Başkanı seçiminden sonra . Dan ışına Kuru lu'nun önerisi ü ze

rine. Genel Kurul'da k abul ed ilen karara göre, Başkan lı k Divan ı ' nda d a
ha önce ü ç olan İ dare Amirlerinin sayıs ı beş ' e , daha önce yedi olan Ka

tip üyeilk ierin sayıs ı da sekiz'e çıkarı l dı. Buna göre Başkan l ık Divanı üye 

sayıs ı . TBMM Başkan ı dahi l toplam 18 olarak belir lendi. 

Ayr ı ca, y ine Danışına Kurulu öneri sinin Gen el Kurul'da k abu l edil 

m es iy le. daha önce 2 1 üyeden o l uşan Meclis Komisyon l arının üye sayı 

lar ı 25'e çıkar ı l dı. TBMM Hesap ların ı İnce l eme Kom isyonu 1 1 ve Dilel<çe 

Komisyonu da 9 üyeden oluştu . 

Ocak ayı Içerisinde, siyasi parti grup l arı . Başkan lık D ivanı'nda k en 
dilerine düşen üyelik oranında başkanvek ili , katıp üye ve idare amirl ik 

leri seçimi ile grup başkanvekili e ri seçim l e r ını tamam lad ılar . Nisan ayı 

n a k adar da Meclis Komisyon larının Başkan ve üyelik lerinin seçimleri 

sonuçlandı. 

TBMM 20 ncı Dönemtnın ilk Başkanlı k Dıvanı Top l antıs ı . 8 Şubat 

1996 tarihinde yapı l dı. Devletimizin tem el organı. milletimizin sars ılmaz 

ve vazgeçilmez güven kayıı agı olan Yü ce M eclis 'in her y önüyle örn ek bir 

kurum h aline getirilm esi : çağdaş parlam ento yapıs ı ve i ş ler l iğin e kavu ş

turu l mas ı amac ıyla gereken çal ışmalara hız l a başlandı. 
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II . YASAMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI 

1 . YASAMA 

TBMM Genel Kurulu'nda birinci Yasama Yılında 91 Birleşını ve bu 
birleşiııılerde ı 43 oturum yap ı lmışt ır. İki birleş ını dışında birlcşimlcriıı 
lamarn ı nda top l antı ye ter sayısı saglanm ı ştır. Olaganüstü toplantılar da 
dahil olm ak üzere . M ecl is Gene l Kurulu toplam 397 saat 39 dakika ça 
lı şmı ş ve 14 362 sayfa tutanak tutulmuştur . 

a) Kanun Tasarı ve Teklifleri ile KHK'ler 

Birinci Yasama Yılında TBMM Başkanlıgıınıza. Hükümet tarafından . 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen ve hükümsüz sayılmayan 15 Kanun 
dahil olmak üzere toplam 233 kanun tasarısı gelmiş tir . 

Bu tasarıl cu·dan 45' i görüşülerek 42'si kanunlaşmış. 3 tasarı Hükü 
m ete geri verilmi ş tir . 39 kanun tasarısı d a gündcındedır. Halen il gili ko
misyon larda 146 k anun tasarı s ı ve 4 Kesinhesap Kanunu Tasarı s ı bu
lunmaktadır . 

Bu yıl içinde TBMM Başkcu1Iığı'na. milletvekillerince 436 k anun tek
lifi sunulmuştur . Teklın erden ı o·u bazılarıyl a birleş tiril e rek 4 k anun ol
mu ştur . Halen ilgili komisyonlarda 40 I kanun teklifi bulunmal<lad ır . 

Yine bu yasama yılınd a . tamamı 19. dönemden intikal eden ve hü 
küm süz sayılmayan 266 Kanun Hükmünde Kararname gelmiştir . 

KHK'lerden 26' s ını Anayasa Mahkem esi Iptal ettıginden . Başkanlıgımız

ca i ş l emden kaldırılm ı ş tır . l 'i gündemdedir. Halen i lgili komisyon larda 
239 KHK bu l unmaktadır . 

Ayı· ı ca. ku nunların dışında bu yascuııa yılında kabul edilen 65 TBMM 
I< ararı var d ı r. 

b) Tezkereler 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmas ı hakkında 19. Dönemden 
intikal eden 30 ve bu yasama yılında da 32 dosya olmal< üzere bugüne 
k adar Medisimize 62 adet Başbakanlık tezker esi gelmiştir . Bu dosyalar 
halen Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda bulunmaktadır . 

Ö l i.'ım cezalarının yerine getiri lm esine dair 19 . Dönemden intikal 
ed en 7 ve bu yasam a yılında da 6 olmak üzer e I 3 adet Başbal<cuılık tez
kcresi ge lmiş tir . Bunlardan 2'si Hükümetçe geri alınmış. 1 1 tezk er ha
len komisyonda bulunmaktadır. 

2. DENETİM 

20 nci Dönem Birinc ı Yasama Yılında TBMM Başkcu11ığı ' n a: 

• 322 sözlü soru önergesi verilmiştir. Bu önergelerden 265'1 halen 
gi.'ındeındedır. Sözlü soru önergelerindeki t ı kanıklıgın. İçtü zük'te yapıl a n 
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değişikliklerle önümüzdeki yasama yılında büyük ölçüde giderUeceği 
beklenmektedir. 

* ı 265 yazılı soru önergesi verilmiş. bunların 919'u cevap lanmış. 

8Tsı sözlü soruya çevrilmiş. 185'i ise halen Işlernde bulunmaktadır . 

• 4 adet genel görüşme önergesi verilmiş. bunlardan 3'ü kabul ed.il
miş, I ·ı Ise gündemde yer almaktadır. 

• I 06 Meclis Araştırması önergesi verilmiş. bunlardan 5'1 reddedllir
ken. I 6'sı kabul edilerek komisyon kurulmuştur . Komisyonlardan I 'i ça
lı şmaların ı tamamlayarak raporunu TBMM Başkanlığı'na sunmuştur. 
Bir önerge ise yeterli imza kalmadığı ıçın işlemden kaldırılmıştır. 84 
önerge Ise halen gündemdedir. 

• Verilen 9 Meclis Soruşturmas ı önergeslnden. S'i kabul edilerek ko
misyon kurulmuş. 3'ü Ise reddedilmiştir. Bir önerge de yeterli Imza kal
madığından ışlemden kaldırılmıştır . 

* Gelen bir gensoru önergesi Bakanlar Kurulu'nun ıstlfa etmesiyle I ş

lemden kaldırılmıştır. 

Yasama ve denetim çalışmalarıyla ilgili yukarda veri len bilgiler ayrı
ca çızelge halinde bu bölümün sonunda sunulmuştur. 

lO 

Çizelge 1 

YASAMA ÇALIŞMALARI 
(Ocak - Ağustos 1996) 

TASARI TEKLIF 

Gelen 233 
Komisyonda 146 
--

(2) 
Kan u n laşan 42 

- - 39 Gündemde 
Hükümetçe geri alınan- 3 
Uyelerce geri alınan -
Meclis Kararı -

-

İşlemden Kaldırılan -

( 1 J KHK'lerin tamamı 19. Dönemden lnllkal etmıştır. 

(2) 45 adedi 42 Kanun olmuştur. 
(3) 10 adedi 4 Kanun olmuştur. 
14) Attayasa Mahkemes i tiimünü Iptal eliiğ i nden. 

436 
401 

(3) 
4 

6 
-

8 
ı 1 

-

KHK'LER 
(1) 

266 
239 

-
ı 

-
-
-

(4) 
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Çizelge 2 

Yasama Dokunulmazlıgı Olüm Cezaları 
Tezkereleri Tezkereleri 

(ll (2) 
Gelen 62 13 --
Komisyonda 62 11 
Hükümetçe ge ri alınan - 2 

( 1) 30 adedi / 9 . Dönemden In/Ikal etmiştir. 

(2) 7 adedi / 9. Dönemden In/Ikal etmiştir. 

(3) 2 adedi / 9. Dönemden In/Ikal etmiştir. 

DENETİM ÇALIŞMALARI 

Çizelge 3 

Sözlü Soru Yazılı Soru 

Gelen 322 Gelen ı 265 --
Cevaplanan ı Cevaplanan 919 
Yazılıya Çevrilen 

r-
İ ade Edilen 5 

Geri Alınan 53 Geri Alınan 3 
İ ş i. Kaldırılan iş lernde 185 
Gündemde 265 Cevaplanınayıp 66 

Gelen kağıtta 

yayım . 
--- -

Gündeme Gtrecek 2 Sözlüye çevr!len 87 

- -
Yazılıya Çevrllen ı 
. - ,----
Iade edilen Gel. Kağ . yayım-

lanıp ceva.p_lanan 1- 22 
Meclis soruşturmas Meclis Araştırması 
Gelen 

1-
9 Gelen 106 _ 

Kabul edilen 5 Kabul edilen 16 
--

Reddedilen 3 Reddedilen 5 
İ ş i. kaldırılan 

- 1--
ı Geri alman 

-
I ş l ernde Gündemde 84 

- i şlernde r-
Raporunu veren ı 

-
Tekrar kom. kurulan 
İşi. kaldırılan ı 

Kesinhesap 
Kanun Tasarılar ı 

(3) 

4 
4 
-

ı 

Genel Görüşme 

Gelen 4 
Kabul Edilen 3 
Reddedilen 

- ı-

Gündemde ı 

işlernde 
-t-

Geri Alınan 

-
İşlemden 
Kaldırılan 

ı 
Gensoru 

_ Gelen ı 

Reddedilen 
İşi. kaldırılan ı -
İşleınde 
Kabul edilen 

-
Geri alman 

-

ı ı 



III. SEKİZ AYDA NELER YAPlLDI? 

1. İçtüzük degişikliği gerçekleşti 

TBMM Başkanı Mu sta fa Kal emli"nin , görevine baş l ar baş l amaz ilk ele 
ald ığ ı i ş. geçen dönemlerd e gündem e gelm esine rağmen 23 yıldır dcği ş

lir il c ın c ıni ş olan iç tü zük deği ş ikliklerinin gerçekleş tırilm es i oldu . 

içtüzük cl eğiş ildiği için M eclis Başkanlığınca elerh al baş l atıl an çal ı ş
ınalar kı sa sürede tam ;:ım l andı ve haz ırl anan tas lak siyasi par li grupl a
rı nın incelem elerin e sunuldu . Bu arad a Mecli s Başkanı Mustafa Kalem 
li . ınıll ctve kill erinin seçim bölge l e rı ile dalıa yakından ııgıl en cbilın e l erini. 

sorun ve ih t iyaç l ar ı yerind e tespit ed ebilmelerini sağlamak amac ıyl a. 

Mecl is' in ayda ü ç hafta çal ı ş ınas ı ve son bir ha ftayı da ınill e lve ki ll c rinin 

seçim bölgelerinde geçirmeleri için böl ge lerınde çalı şm a bürol ar ı o lu ş tu 

ru l mas ı amac ıy l a Anayasanın Ödenek ve Yolluklar başlıldı 86 n c ı mad
des ine b ir fıkra eklenmesinc !li şkin teklif! siyasi par li gruplarının imza
s ı na sund u . 

Anayasanın 86 nc ı maddes inin deği ş tirilmesi ne ili şkın teldiOc il gili 
çalışmal ar h alen sü rdü rülmektecli r. Teklif koınisyoncl aclır . 

i çtüzü k cl eği ş lldiği teklifi. parli gruplarınca incelendi ve beş grubun 
tem silc ilerinden olu şan özel komisyonun son biç imini ve rdiği 2 0 m acieie

Iik deği ş iklik teklifi ortak imza !le Nisan ayı iç inde Anayasa Komisyonun 
da görü şü ldü . Komisyon çal ı şmalar ı sonunda içtü zük deği ş ikliği 29 
m addel ik bır teklif olarak benimsendi ve Genel Kuru l gündemine gird i. 

TBMM Genel Kurulunda 16 Mayı s 1996 günü ele al ınan ve dör t sa
atl ik b ir görü şmeel en sonra ittifakl a benimsenen içtü zük deği ş ikl i ği tek 
lifi. 24 Mayıs 1996 tarih ve 22645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanara k 
yüri.'ırlı::ı ğc gırd ı. Böylece 23 yıllık bir aradan sonra . TBMM Gen el Kuru 
lu . içtüzü kteki gerekli deği şiklikleri. Meclis Başkanlığının etkin giri ş inı 
leri ve iyasi parti grupl arının i ş birliği ve yoğun çabalarıyla ge rçekl eş tir 

d i. 

i ç tüzük' te genel olarak şu değ i ş iklikl e r yapı l dı : 

• Anayasa gereği olan deği ş iklikle r yapılmak sure tıyl e . Anayasaya uy
gunluk sağl and ı. 

* Çift Meclis sis teminin mülga Birleşik Top lantı İ ç tü züği.'ıııd e y r 
alan . "M eclis Soruşturmas ı v Yü ce Divana sevk ". "Cumhurbaşkanının 

Seçimi ve And i çm es i". "Savaş Hall ilanı ve S il ah lı Ku vvetlerl e i lgil i Ka
rarlar "a ait hükümler An ayasaya uygun biçimde düzenlendi. 

• Çift Meclis s ı s teminde karına olaral< kurulan komisyonlar i lc ka
n unla kuru lan komisyonlar ıtgilı m addeye alındı. Di lek çe Komisyonu . 
insan Haklar ı Komisyonu gıbı. 
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• TBMM Başkanına. Iş l erde birikme olması halinde komisyon üyele
rını uyarma ve Genel Kurula biigı verme görevi verildi. 

• Kanun tasarı ve tekliflcrln. KHK'lerin esas ve tali komlsyonlara ay

nı anda havalesi usulü getirildi. Tali komisyonlara 1 O günlük süre tanııı
d ı ve bu süre içinde cevap alınamadıgında. esas komisyonların olayı 45 
gün içinde görüşüp. sonuçlandırmasına olana!< saglandı. 

• Hükümetin gündem dışı söz tal ebi bulunması halinde. parti grup
l arınlll yanısıra. grubu bulunmayan milletvekillerinin de konu şabilmesi 
için bir mil letvekiline söz verilmesi esas ı getirildi. 

• Genel Kurulda yenıden görüşme. yetki kanunları ve I<HK'ler in na
sıl görüşü lecegine dair yenı hükümler eklendi. Medeni Kanun. Türk Ce
za Kanunu . Türk Ticaret Kanunu gibi çok sayıda madde ıçeren ve kap
sanı lı bir bütün oluşturan temel kanunların, sıstematiginin bozulmadan 
görüşLılebi l mesi için Danışma Kurulunun oybirligi ile önermesi ve Genel 
Kuru lun kabul etmesi koşuluyla. özel görüşme usullerinin getirilmesine 
olanak sagl andı. 

• Anayasa degişik l iklerinin görüşülmesinde. Anayasaya uygun dü
zenlem e yap ı ldı. 

• Yazı lı ve sözlü soru larda tıkanmaları önleyici düzenlemeler getiril

di . Üç bir leşimde sözlü sorusu cevaplandırılmayan milletvekiline beş da
kika kürsüden konuşma hakkı tanındı ve soru yazılı soruya dönüştürü l 

dü. 

• Araşt ı rma Komisyonlarına verilen süre içerisinde çalışmalarını biti
rernem durumunda da bir aylık ek süre tanındı. Bu süre sonunda da 
çal ışmalar tamamlanmaz ise, onbeş gün içinde Genel Kurul'da görüşme 
açı l mas ı usulü getiri ldi. 

• Anayasa Mahkemesinin son ıptal kararı dikkate alınarak yapıl a n 

degtşiklikle de Hükümetin güvenoyu almasında. toplantıya katılanların 
salt çogun lugunun verecegi kararın geçerli olacagı hükmü getirildi. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. 17 Mayıs 1996 günü yaptıgı basın 
topl antısında. yapılan degişikliklerle ilgili olarak bilgi verirken. İ çtüzü
gün degiştirilmesinden büyük sevinç duydugunu bel irtti ve şöyle dedi : 

"Meclis büyük bir iş halletmiştir. Meclisin çıkardığı ilk 
yasanın İçtüzük olmasından ve bunun benim dönemim
de gerçekleşmesinden mutluluk duydum. 

Yapılanların yeterli olmadığını söylüyorum. Çünkü d e
ğiştirilecek başka maddelerinin d e olduğunu biliyoruz. 
Ama yaptığımız işle, bir yol açılmıştır. Meclis 'in çalış
malarında bir konsensüs içinde olacağı Yüce Meclis 'e 
arz edilmiştir. 
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Bu Meclis'in ilk çıkardığı kanun, İçtüzüktür. O bakım
dan bu çok önemlidir diyorum. Yani önce içimizi düzel
tiyoruz ki, yapacağımız çalışmalarımızda daha sağlıklı 
bir yöntem izleyebilelim". 

2. 2919 Sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasasına İliş
kin Çalışmalar 

Halen yürürlükte bulunan 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teş
kilat Yasasının yürürlüge gırdtgı ı 983 yılına kadar, TBMM İdari Teşkila
tının geleneksel yapısı korunmuş , geçış döneminde Ise yenı bir yapılan
ma modeli kabul edilmiştir. Ancak. 29 ı 9 sayılı Yasa. gerek örgüllcnme 
biçimi gerek personel ıstihdamı aç ı sından artık günün Ihtiyacına cevap 
verememektedir. 

Bu Itibar la 29 ı 9 sayılı Yasa yeniden ele alınmış ve değışıklik çalış
maları başlatılmıştır . Bu çalışmalarda geleneksel sistemi koruyan, çag
daş gelişmelere açık, yeni makamlar ihdas etmeden modern yapılanma 
geregı birimler kuran, uzmanlıga ağırlık veren görev tanımları yapılmış. 
hizmet içi eğitime veliyakata önem veren yeni bir sistem amaçlanmıştır . 

3. Anayasaya Uyum Yasalan 

Geçen dönem gerçekleştırilen Anayasa değışıkliğinden sonra yapıl
ması gereken yenı düzenlemeler ve yasalardaki değişikliklere Ilişkın ola
rak yapılan çok geniş bir çalışma, bu hazırlıga allyapı oluşlurmak üzere 

tüm siyasi parti gruplarına gönderilmiştir. 

4. Yeni ve modern basın toplantı salonu hizmete açıldı 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin talimatları v~ bizzat girişimleriy
le, ana bina içerisindeki mevcut basın toplantı salonunun gerek görü
nüm gerek her türlü teknik donanımıyla modern bir hale getirilmesi ıçın 
Şubat 1996 ayı başlarında çal ışmalara başlandı. 

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen 
"Basın Toplantı Salonu" 29 Şubat 1996 tarihinde TBMM Başkanı Mus
tafa Kalemli'nin düzenledığı Ilk basın toplantısı ile mllletvekillerimiz!n ve 
basın mensuplarımızın hizmetine açıldı. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli düzenlediği basın toplantısında. 

Meclis Başkanlığına seçildikten sonra, Meclis'in her yönüyle örnek bir 
kurum halıne getıriimesı amacıyla Başkanlık ve Başkanlık Dlvanınca 
al ınan kararlar ve uygulamalarla Ilgili genış açık lamalarda bulundu. 

Hızmete açılan Meclisimiz Basın Toplantı Salonu, estetik görünümü 
ve gerekli teknik donanımıyla siyasi parti liderlerinln, grup başkanvekil
Ierinin ve tüm milletvekillerlmizln rahat ve düzenli bir biçimde basın top
lantıl arın ı gerçekleştirdiklerı güzel bir mekan olarak büyük beğeni ka
zandı. Parlamento Muhabirieri Derneğı Başkanı Barış Kaşıkçı, salonun 
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açılışında yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'ye bir 
"Teşekkür Plaketi" sunarak. göreve başladıktan sonra ilk somut leraat
lardan birinin basma ve böyle rahat bir çalışma ortamına yönelik olma
sından son derece memnunluk duyduklarını belirtti ve teşekkür etti. 

5. 1996 Mali Yılı Bütçesinin görüşmeleri altı günde tamamlandı. 

1996 Mali Yılı Bütçesi yasa tasarıs ı , Plan-Bütçe Komisyonunda uzun 
süre görüşüldükten sonra. Genel Kurulda geçtiğimiz yılların aksine. al
t ı gün gıbı kısa btr süre ıçınde görüşülerek sonuçlandı. 

Meclis Genel Kurulunda 17 Nisan 1996 günü bütçe tasarısının tümü 
üzerınde yap ılan görüşmelerden sonra. 18-21 Nisan tarıhlerı arasında 
toplam 14 tur yapılarak kuruluşların bütçelerı ayrı ayrı görüşüldü. 22 
Nisan günü Ise. bütçe üzerındekı son konuşmalar yapılarale tasarı aç ık 

oya sunuldu ve kabul ed ildi. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli bütçe tasarısının oylama sonuçları
nı açıklamadan önce Genel Kurula hltaben yapt ığı konuşmada şöyle de
di: 

"Bu bütçe yeni bir prosedürle, yeni bir usulle görüşüldü. 
Başkan olarak bunu Yüce Meclise arzettik. Kabul ve tas
vip gördü. Ümit ederim ki, önümüzdeki bütçelerde de bu 
anlayış ve hızlı çalışmayı benimser ve bizim iç in çok 
önemli olan zamanımızı daha ekonomik, daha hızlı ve 
yararlı kullanma imkanına kavuşuruz". 

6. Genel Kurul Salonu görünüm ve teknoloji olarak yeniden dü
zenleniyor 

1 930'1u yılların otorlter Devlet yap ısının etkisiyle "konferans siste
mi"ne uygun olarak yapılan Genel Kurul Salonu tamamen yenileniyor ve 
yen i düzenleme ile de konferans sıstemınden "müzakere-diyalog" siste
mine geçllıyor. 

Bu husustaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup. dal1a ön
ce yar ışma ile belirlenen proje. Ihalesının yapılması ve inşaat esnasında 
da eksiksiz btr denetimin gerçekl eştirilmesi ıçın sermayesinin tümü Dev
lete ait olan "Emlak Konut A.Ş . "ne devredilmlşttr. 

Hale n dünyada mevcut en son teknolojiye uygun elektro akustik ve 
mekan akustık sıstem l erının uygulanacağı yenı TBMM Genel Kurul Sa
lonunun milletvekilleri bölümünün oturma ve çal ışma btrlmlerinin da
iresel düzenlenmesi ile milletvekiliertnın aralarındak i diyalog imkanlar ı 

da kuvvetlendlrilmiştlr. Böyle bir geometrik çanak formun algılanması
nın etkili olması ıçın çevresinin boş olması arzu edildiğinden. şu an sa
landa bulunan slmultane çeviri ve televizyon odaları kaldırılmış ve tek
nik galeri bölümüne yerl eşttrilmlşlerdlr. Bu bölüm. basın Joeasının bu-
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lu ndu ğu döşemenin yü k seltiler ek al tında kazan ılan alan iç inde yapıla

nacak t ır. 

TBMM Genel Ku r ul Salonunun yeniden düzenlenmesinde. ayrı ca. 

salon hacminin yü kse kliği ile tavan ve duvarl arın aynı renk te olmasın 

dan kaynaklan an ezic i etki yanınd a. aydınlatma ve havalandırma sis
tem ler indeki ycters ı zlikl c rin Genel Kurul çal ı şmaların a olumsuz etkileri 
de yeniden değe rl e ndirilmiş tir . 

Çal ı şmaların sonunda. insanı sıkmayan. rah at ve verimli bir çalışma 

ortamı olu şturulmas ına katkı sağlayacak uy umlu r enklerin hakim oldu 
ğu yepyenı bir mek an amaçlanmıştır . 

Baş kanlı k . Hükümet ve Komisyon üyeleri bölümlerı Ise. radyal dü 
zendeki ye rleşimi tam amlayan beyaz m ermer kaplam alı. k avisli bir pano 
ile tar inenmek tedir . Bu pano önünde bulunan Hükümet ve Komisyon 
üyeler i bölümler i. Başkanlık pla tformu ile bir bütünlük içindedir. 

Genel Ku r ul Salonu içinde milletvekilleri iki ışe r ki ş ilik m asalardan 
ol uşan gru p lar hal inde bulunmak tadırlar . Böy le bir ye rleşirnde salon 
iç inde tck b ır ki t le yerine belli bir düzen içinde yerleşmiş gruplar algıl an 

mak tadır ; böylece kalabal ık etkisi ortadan kaldırılmış tır. 

Çalı şma biriminin iki kiş ilik olmas ı. dolaşım alanı içinde yer almala
rı çift yönde de kolay ulaş ılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu birimlerd e 
kollukl ar ın (il eri -geri h areketi sağlayan ) kızaklı ve ek senleri etrafında ge
r i dön er olmas ı il c r aha t bir oturma elde edilmiş tir . Çalı şma masaların 

da ise salon iç i genel havalandırma ve klimayı destekl eyecek ilave bir 
mikro klima sistemi önerilmi ş tir. Bu sistem ile gereksiz yer e salon hac
m inin tamam ı yerine, salon döşemes i il e 2.80 m t. y ükseklik arasındal< i 

bölüm kilmatize edilecektir . Önerilen sistem kurulu ş aşamasında y ü zde 
20. enerj i gıde rl erinde ise y ü zde 40 tasarruf sağlamal<tadır. 

Ayrı ca, çalı şma masalar ı Genel Kurul çalışmalarını hız landıracak 

elek tronik s ı s te mle r il e donatılmış t ı r. Üye kendisini parmal< i zi tanıtma 
ü ni tes i ile tanı tabilecek . oy lam a ve yoklamaya masas ı ü zerınde bulunan 
tou ch panele (dokunmatik panel) dokunarak katı l abilecektir . Böy lece 
saatlerce sü ren oy lam a ve yoklam a i ş l emlerı birkaç san iye ı çınde yapıla

b ilecek ve sonu çlar anında alınabilece ktır . Seslendlrmed e Ise m asalarda 
b u lunan mikrofonlar sayesinde her üye oturdu ğu yerden söz alabilecek 
ve konuşabilecektiL Üyeler dışardan arandıklarında ise y ine pan el üze
rind e m esaj belirecektir . 

Başkanlık Kürsü sünde ise. tou ch scr een (dokunmatik ekran) ilc Sa
yın Başkan oturumları idare edebilecektir. Dokunmatik ekrana oy lam a. 
yokl am a ve söz verme komutlarını gösteren bir tablo gelecektir. Başkan 
h angi komut altında çalışmak Is ter se parmağını ekranda bel iren komu 
tun üzerıne dakundurmak suretiy le sis tem e yol ver ecektir . 
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Son derece güvenilir olan bu sıstem bllgısayar merkezınce işletilecek
Ur. Oylama ve yoklama sonuçları bu merkezde anında degerlendirilecek 
ve sonuçlar Genel Kurul Salonu içindeki dlgital panolardan verilebilece
gi gibi elektronik yazıcılardan da alınabllecektlr. Stenograflar sayesinde 
kayda geçen konuşmalar anında bu merkezde yazılı olarak basılacak ve 
tutanal< halinde Başkanlık Mal<amına sunulacaktır. 

Teknik galeri bölümünde audio-video rejl santralı ıle slmultane ter
cüme odaları bulunacal<tır. Seslendirme ve TBMM-TV'si bu santraldan 
idare edilecektir . Aynı yerden video projeksiyonu yapılabilecek ve Baş
kanlık platformundaki kavisli mermer pano üzerinde video projeksiyonu 
yansıtılacaktır. 

Lineer yerleşlme göre tasarlanmış olan mevcut tavan, önerilen dalre
sel yerleşim ile çelişmektedlr. Öneri olarak: üzerindeki fanusları ile nok
tasal tabii ışık saglayan. dokuz adet kubbe ıçeren ve aynı düzlemde olu 
şan tradisyonel bir tavan tasarımı geliştirilmiştir. Böyle bir tavanla bir
leşen mevcut 16 adetavıze aydınlatma elemanlarının dairesel konumda
ki ikinci ışık arınatür ilavesi ile ışık güçlerı artırılmıştır. Böylece, salon 
hacınindeki ezici yükseklik mekan bozulmadan giderilebilecektir. 

Cumhurbaşkanı ve kordiplomatik localarındal<i mevcut korkuluklar . 
oturanların görüşlerini yarıdan fazla engellemektedir. Öneri olara!< ma
sif dolu korkuluklar yerine sekurit cam korkuluk tasarlanmıştır. 

Duvar yüzeyleri salon mimarisine ve al<ustigine uygun olan ahşap
alçı alwstik paneller ile kaplanmıştır. İç mekanlarda seçilen açık renk
ler. ışık etkısını artırıcı yönde çeşitlilikler göstermektedir. 

Bir yılda tamamlanınası planlanan yapım süresınce Genel Kurul 

çalışmaları. mill tvekili sayısına uygun hale getirilen eski Senato Salo
nunda sürdürülecektir. 

7. Milletvekillerinin konut sorunu çözümlendi 

Milletvekili sayısının 550'ye çıkmasıyla ortaya çıkan konut ihtiyacını 
l<arşılamak üzere. Başkanlık Dlvanınca OR-AN'daki Milletvekili Lojman
ları Sitesine çok katlı konut yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Alınan Başkanlık Divanı kararı geregince. derhal çalışma başlatılmış 
ve anılan konutların yapım ı işi Emlal< Konut A.Ş . 'ne havale edilmiştir . 

Çok katlı konut yapıınına imkan verecek imar planı degişlkligi Çankaya 
Belediye Meclisinde kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisince 
onanmış ve askı sürelerı tamamlanaral< kesinleşmiŞtiL 

Binaların projeleri tamamlanmış: gerekli inşaat ruhsatı alınmıştır. 
Binaların hafriyat çalışınaları tamamlanaral<. birinci zemin kat betonla
rı da dökü l müştür. Halen süratle devam eden çalışmaların bir yıl içinde 

tamam lanması plan lanmı ştır. 
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Kendilerine konut l ah sis edilem emi ş olan milletvekill erinin. ktral cı

cl ı k l arı konull arın kira bedellerinin 20 000 000 TL's ı TBMM Bütçes inelen 
öcl c nın cktcdtr . Bir kı sım üyelertmlzin ele k amu kurum l arına a i t ınisa flr 

hanclcrcl c k al ınal ar ı sag l an mı ş t ı r . 

8. TBMM Sağlık Merkezine düzenli, etkin ve ekonomik hizmet 
işlerligi kazandırıldı 

Baş ka nlık Dtvanınca. TBMM Saglık M erkez inin daha etkin ve ekono
mik hizm et vcrebilın cs ı ı ç ın önlemler alınmas ı kararlaş t ı rılmı ştır . Alınan 

karar uyarın ca el erha l baş latılan çalı ş ınalar sonu cunda: 

* Mobil saglık hizm e tl e rı sunulabilmesi ı ç in. Numune Has lan es i il c 

Saglık Bakan lı gıncl an tanı donanımlı iki adet ambulan s i s tenmiş tir . 

B unların hizm ete girmes iy le. ac il vak alarda yerind e müdahale. gcrckti 

ğ; incl e h as tal arın h as taneye nakli ve ger ktiğ;incl e tahlil sonu çl arıy l a il gi 
li ça lı m alard a ka liteli bir hizm et verilmiş o l aca kt ı r. Bu uygu lam ada b <ı

şarı saglanclıgı taktirde. istanbul ve Ankara'da da mobi l saglı k hizm eti 
veril ccktir. 

• Di ş hekiıni say ı s ı artırıl arak . dışarıd a dış tedavi si yapılmas ı büy ük 

ölç üde ö nl enmiş . muay ne ve tedavideki beklem eler en aza inclirilmi ş tir . 

* ihllyae ı duy ulan bayan Jinckologun yanı s ıra yarım gün görev yapa

cak bir gen 1 ccrralı ve bir biyokimya uzmanının göreve baş lamaları sag
l anmı ş. göz ve röntgcn mütchass ı s ı is tihdam edilm si Ise kı sa süreel e 

g r ekl eş liril cec klir . 

* Rön tgcn cih az ının satın alınmas ı çalı şm as ı kısa sürede sonu çla n 
dırıl acaktır . Bu ar ada yıne kısa süre iç inde. ın cv ut biy okimya ve mikro

biyoloji tahlil l aboratu va rl arı yen iden dCı ze nlenere k , daha hı z lı ve verinı 

l i h t z ın c l su n u la bilmes ine çal ı ş ı! mal<Ladır . 

* TBMM Eczanes i hergün 24 saat hizm et verecek duruma getiri l mi ş

tir . Bunun iç in Saglık Merkez inde görev yapan eczaetiar a nöbet uygu la
masın a geçilmiş tir . ilave ol arak iki diş hekim! temini ha linele ben zer u y
gul amanın diş ünitemiz iç in de yap ıl ması p lan lanmıştır . 

* D vlet Hastane! rı dı şında . tüm üniver site ve özel h asta nelerde ya

pılacal< ol an ayakta tedavi gıder l erinin yü zel e ı O'tın un . mil letvekilleri ve 
bakınakl a y ükümlü oldugu kims ler tarafından k arş ıl anmas ı uygulam a
s ı baş l atılını ş tır . 

* Milletvekili Lojmanl ar ı Sites inde sürekli nöbetç i saglı k m emuru bu 

lunduru l mas ı saglanmış tır . 

• is tanbul ve İ z mir'de Ilaç ve rul!n sağ;lık hizme tl e rı veril ebi lm es i iç in 
çalı ş ınal ar tamamlanmış t ı r . Milletveki lleri ve diger Ilgililerin . İ s tanbul ' d a 

Milli Saraylar Doktorluguna . İzmir'de ise Parlamenterler Bir l iği bin as ın 
da gör evi ndirilen doktora ilaç reçete lerini yazdırabilme l c rı saglanınış t ı r . 
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*Sağlık hizm etlerinin iyil eştirilmes i çerçevesinde. m evcut sağlık biri 
minin ge ni şletilm es i çalı şmalar ı sürdi.irülmektedir. 

* Anlaşmalı olduğumuz çeş itli sağlı k kurumlarından gönderil en fatu 
raların denetime tabi tutulması amacıyl a Tıbbi Den etim Komisyon u 
o l u şturulmu ş ve denetim çalı ş maları baş latılmış tır. 

9 . Yeni "Milletvekili Halkla İlişkiler Binası" ve "TBMM Arşivi Bi
nası" iç in ön proje çalışmaları başladı 

Başkanl ı k Oivanınca . milletvekili say ı sının 550 'ye çıkın as ı nccl cniy lc 
m evcut Halk la İ l i ş kil e r bin alarında ortaya çıkan yerleşim sıkıntıs ı n ı gi
d erebilmek amac ıyl a. yeni bir "Milletveki l i Halkl a İ l i ş kil er Binas ı " yapımı 
iç in M ec l is Başkanlığına araştırma yapma ve yat ı rım programı haz ırl a

m a yetkisi ve ri l mi ş tir . 

Bu yetki uyarınca: 

a) Yeni "Milletvekili Halkla İlişkiler Binası" 

Her milletveki l ine mal<am. sekreter ve dan ı şman odas ını kapsayan 
5 0 m etrek areelen az olmam ak ü zer e. 550 ünited en olu şan ve ayrıca eli 
ğer zorunlu m ekan ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş donatım sistemleri 
bulunan yeni "Milletvekili Halkla İli ş ki l er Binas ı " nın . Im mpü s içinde uy
gun bulunacak bir alana inşas ı için çalı şmalar başla tılm ı ş olup yeni 
p lan kote düzenlem eleri tamamlanm ış ve aç ılacak proje yar ı şmasını d c
ğcr l c ndire rc k sonuç l andıracal< jüri teş kili aşamasın a gelinmişt ir . 

b) Komisyonlar ve İdari Teşkilat Hizmet Binası 

Yeni yapı lacal< binanın hizm ete girmesinden sonra. m evcut Halkla 
İli ş kiler binalarının. projeleri yap ılacak ve böy lece bu birimlerin yasam a 
hizm etl erinin gerekUrdığı komisyon salon l arı. komisyonlard a gör evli 
personel mekan lar ı il e Mecli s İd ari Teşkila tı hizm et binas ı olarak kulla
nılmas ı sağl anacaktır . 

c) Modern Sağlık Tesisi 

Milletveki ller i ve İ dari Teş ki l a t ı n yerleş imi tamamlandıktan sonra. 
eski per sonel binas ının ihtiyaç programına göre r estore edilmek suretiy
le. "Sağlık Tesisi " olarak değer l endirilmes i planlanmıştır . 

d) Ça~daş Arşiv Binası 

TBMM Arş iv! halen M ecli s Ana Binasının alt zemin katında hizm et 

verm ektedir. Ancak arşiv olaral< kullanılan alan lar . h er y önüy le ! ve ri ş

s iz durumdad ı r . Tarihi arşiv malzem elerinin korunmas ı ve bal{lmın cla 

büy ük zorluk lar vard ı r . Yeni arşiv m alzem elerinin yer l eş tirilm si hem en 
h em en imkan sı z hale gelmiş tir. Bu sorunun en kısa zanıanda çözümlen 

m es i ger ekmektedir . 
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Bu nedenle. Meclis Basımevinin bulunduğu yere. daha önce hazır
lanmış olan basımevi binası projesinde gerektiği taktirde tadilat yap ıl 

mak suretiyle. büyük Ihtiyaç duyulan modern bir "TBMM Arşıv Blna
sı"nın yapılmasını teminen hazırlıklar sürdürülmektedir. 

10. TBMM- TV Yönetmeli~i çıkarıldı 

lO Aralık 1994 tarihinden itibaren . TBMM Genel Kurul çalışmalarının 
naklen yayı nı ve diğer faaliyetleri lle TBMM'nin çeşitli yönleriyle kamu 
oyuna tanılılması amacıyla yayın hizmetine başlayan TBMM -TV birimi 
nin görev. çalışma u sul ve esaslarını belirleyen yönetmelik. Başkanlık Di 
van ın 16 Mayıs 1996 tarihli toplantısında görüşülerek. kabul edildi ve 8 
Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Toplam 23 maddeden oluşan "TBMM Televizyon Hizmetleri Yönetme
liği" . TBMM - TV' nin faaliyet ve görevlerini. yayın hizmetlerin i. program
ların korunmasını , denetım ve sorumluluk konularını. Yayın Danışma 
Kurulunun kuruluş ve yetkilerini, mali ve personele ilişkin konuları d('ı

zenlemektedir. 

Yönetmeliğe göre. TBMM - TV, Genel Kurul çalışmaların ı yayım l a

mak dışında. TBMM'nin diğer çalışmalarına. Türkiye ve dünyadaki siya
si. ekonomik, sosyal. kültürel ve güncel konulara ilişkin açık oturum . 
y uvarlak masa. haber. panel , sohbet. forum. belgeseL fragman . müla
kat. yorum ve spot nitelikli çeşitli programlar hazırlayıp yayın layacal<lır. 

Bu programları kendisi hazırlayacağı gıbı. Meclis Başkanlığınca karar 
verilmesi halinde satın alarak da yayınlayabilecektır. 

Ayrıca. diğer yayın kuruluşlarına ücreti karşılığında teknik hizmet. 
arşiv görüntülerı ve yayın bantları verebilecektır. Mllletveklllerı de yine 
ücreti karşılığında. TBMM - TV'den görüntü ve yayın bandı alabilecektir. 

TBMM - TV. sıkıyönetım, seferberlik ve savaş halı dışında. hükümet 
bildiri ve konuşmalarını yayınlamak la yükümlü olmayacaktır . Bu arada 
hiçbir kışı. kurum ve kuruluş . Genel Kurul çalışmalarını TBMM Başka
nının yaz ılı izni olmadan can lı yayın l ayamayacak ve yayın lar TBMM 'nin 
saygınlığı ile bağdaşır şekilde yap ıl acaktır. 

ll. TBMM Bilgisayar a~ı yaygınlaştırıldı ve Internet ba~lantısı 
gerçekleşti 

TBMM'de bir süreden beri yoğun ve aşamal ı olarak çal ışmaları sür
dürülen bilglsayar ağının kuruluşu ve yaygınlaştırtlmas ı büyük oranda 
sağlandı. Ayrıca TBMM'nin Internete bağlantısı da gerçekleşti. Yasama. 
idari ve genel bilgiler ıçeren tanıtım programları ve gerekli malzeme alı 

mı i şlemlerı tamamlanarak. test uygulamaları yapıldı ve gerçek bağlantı 
başlatıldı. 
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a) Yasama Proje Grubu Çalışmalan 

*Tutanak Müdürlügünce hazırlanan Basılmış Tutanaklar ve Sıra Sa
yılarının kullanıcılar tarafından erişilebilmesi ıçın program hazırlana 

rak. Mayıs 1996 ıçınde Parti Gruplarında. Komisyonlarda ve isteyen di
ğer birimlerde bu lunan bilgisayarlara yüklendi. 

*Tutanak Müdürlügü oylama programı tamamlandı ve test Için ilgi
li müdürlüğe teslim edildi. 

* Üyelerin yasama görevleri. bakanlık görevleri. parti degişiklikleri ve 
bunlarla ligıli programlar hazırlandı. Test ve bilgi girişi için ilgllı birime 
teslim edildi. 

* Tüm birimler Iç in evrak takip uygulaması deneme ve test için bazı 
birimlere yüklendi. Sonucuna göre bu yıl sonuna kadar. pilot çal ı şma 

için uygu lamaya geçilecek. 

* TBMM - TV stüdyosunun bant kayıtları bilgilerinin tutulması içi n 
program hazırlandı. 

* Kütüphane uygulaması için ilgili birimin. TINLIB adlı yabancı kö
kenli hazır bir yazılım kendilerı açısından uygun olduğunu bildirmesi 
üzerine. bu yazılım ilc ilgili teknik degerlendlrme ve diger gerekli çalış
malar yapılmaktadır. 

b) İdari ve Mali Proje Grubu Çalışmaları 

* Yasama Organı Üyelerine ait Albümün hazırlanması vb. işlemler 
ıçın gerekli bazı programlar. Üyelerin ve bakmalda yükümlülerinin (dul
yetim dahil ) Tedavi Tahakkuk İş lem lerinde kullanılan Tedavi Beyanna
ınesi Bilgıleri ıçın gerekli programlar hazırlandı. bilgi ve dataları bilgisa
yar ortamına aktarıldı , test çalışmaları başladı. 

* Yasama Organı Üyelerine ve kurumlara ödenen tedavi gıderlerinin 
hesaplarına yatırılan miktarın detaylı mektup dökümü ile Yasama Orga
nı Üyelerinin tedavilerinln. tedavi ve kurum bazında takibi ve istenildi
gınde değişik kategorilerde sorgulanması işlemine 1996 yılı başlarından 
itibaren Saymanlık Müdürl üğünce başlandı. 

* Üyelere ait tedavi faturalarının gırış-çıkış ış l emlerinin bilgısayar or
tamında yap ıl ması saglandı. 

* Kadrolu personelin ve bakmalda yükümlülerinin Tedavi Beyanna
mesi bilgi l e rı ıçın program hazırlandı. Bu yı l sonuna kadar programın 
eğitimi verilerek. test için teslim edilecek. Geçici görevli ve yardımcı per 
sonelin tedavi beyannamesi ile ilgili program da hazırlandı. İlgili biriınce 
personel bi lgilerinin bilgısayar ortamına girilmesinden sonra tedaviler 
için gerekli program uygulanacak. 

* Beyan vermiş tüm Üyelerin adreslerinin etikete dökümünün bilgi 
sayar ortamında yapılması saglandı. 
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* Milletvekill erinin ve birimlerinin telefon ödem elerinin takibi v ta
ha kkuk i ş l e mi iç in program haz ırlandı ve kullanımına başl andı. 

* İl gili y ıl a ait tcklif bütçenin haz ırl anmas ı ve is ta tis tiksel veril erin 
almabilmesi iç in program hazırlandı ve kullanım ı na baş l andı. 

* Kadrolu person lin s ic il i ş leml erini y ürütebiirn ek için ger ekli lüııı 

progra mlar bil gisayar ortammda haz ırl a ndı . per sonele a it baz ı bil gil er 

bilgisayar ortamına atıldı, eğitimi tam amlanarak tes t için ilgili birim e 
teslim edildi. 

c) Teknik ve Destek Hizmetleri Proje Grubu Çalışmaları 

* Ul aş tırma il ilgili haz ırl anan ve teslim edilen akaryakıt projesinin 
uygulamasın a başlandı. Parça Stok ve Araç Bakım Projesi tes t için tes
lim edildi. 

* Mal Saymanlığı il c il gili dcmirbaşla r. depolar ve sarf ın al z n1elcri 

projes i iç in al tyapı çalışmas ı yapı l d ı . analizinin bir kısmı tamamlandı. 

Tes t i in bu yıl sonuna k adar teslim ccli lccck . 

• Baş tabiplik iç in . ocuk Hekimliği Projes i. Hekimler Projes i ve Labo
ra tu var Projes i çalı ş ınala rı tamamlandı. Şu a nda tes t ve eğitim aşam cı

s ıncla olan proj eler . bu yıl sonuna k adar kullanılın aya başl anacal<. 

• Sosyal Hizm et iç in . lojmanlar takip uygulamas ı tamamlandı ve l<tıl 

lanımı baş ladı. Depolar. maliye t ve muhasebe proj si analiz aşamas ı nda 

olup. yıl sonunda faaliye te geçecek . 

• Korum a Müdürlüğü person elinin tüm bilgil eri bilgi sayar orta mına 

aklarıldı. Bilgi ve program tes ti iç in teslim dildi. 

* Salın Alma Başkanlığı ve Sivil Savunma Uzman lığı iç in haz ırlan a n 

programlar ilgili birimlere teslim edildi. T l v ğitim çalı şınala rı son 

aşamasında olup. kı sa s Cıre sonra kullanılm aya baş l ayacak . 

d) TBMM - INTERNET Bagtantısı gerçekleşti 

* TBMM'nin lnlcrn t bağlantıs ı iç in gerekli m alzem enin alınmas ı iha
les i tamamlandı. 

* Türk Telekom A .Ş .' d cn is tenen kiralık h a l çekildi. ihale ilc alınan 

iki adet modemden biri T.T.'yc verildi. diğerinin Bi lgi sayar İ şlem M erkc
zinele (B .i.M .) kuru lumu tamarnlandı. Şu anda modemler birbiri ilc il cli 

şim kurmal<tadır . 

• Alınan bilgisayarlardan biri ODTÜ Bilgi İ ş l em Daire Başkanlığın a 

gcrcl<li programlar ı y üklem eleri iç in teslim celileli. Yükl em eler devanı et 
m ekte olup. billiğinel e B . İ.M. 'd c kurulumu yapı l acak . 

* Diger bil gisayara Windows NT Server yaz ılımı yüklendi. Ora le 
WEB Server yaz ılımı kuruldu . Eğitimi d evanı ediyor . TBMM WEB say fa

s ının ilk aşamas ı nd a. TBMM Başkanının sunu ş yaz ı s ı . Anayasa (İn giliz -
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cc-Türkçe). iç tüzül< . G ne! Kurul ve Komisyon Tutanakl ar ı . Günd nı . 
Res ını ve Özgeçmişl criy l e Cumhurbaşkanları. M eclis Başkanları. Ba ba
k anlar . TBMM Üyeleri. Hükümetler , Siyasi Parti ler. komisyonlar. TBMM 
Genel Sckr terleri il c res im ve tarihçeleriy lc 1 · ın c i M ecl is. 2'nci M ecli ve 
3'üncü Meclis BinaJan ve M il li Saraylar yer almaktadır. 

Intern ete sunumu tasar lanan WEB sayfal arının haz ı rlanmas ı devanı 

ed ecek ve M ecli s Başkan l ı ğının onayı i lc aşamaJ ı olarak uygulamasın cı 

gcçi l ccktir. 

12 . Meclis personelinin daha aktif ve verimli bir çalışma düze y i 
ne yükseltilebilmesi iç in gerekli önlemler alındı 

M ec lis Başkanlığı nın ü zerinde h assas iye ll e durduğu konulardan bi
ri el e. Mecli s per sonelinin nileliklerinin y ükseltilmesi. daha aklif ve v -
rimli bir çal ı ş ın a düzeyine getirilmesidir. 

Bu am açla. başi al ıl an çalı ş malar süreç Içinde ve aşamal ı olarak uy
gulamaya konu lmaktad ı r. 1983 Tarih ve 29 19 Sayılı TBMM Genel 1< 
rc tcr l iği Teş ki l a t Kanununda. hizmet ihtiyaç larına uygun olarak gerekli 
deği ş ik l ikl e r yapı lma ı v yeni kadro düzenlem si çal ışmaları . ileriye dö
nük anlayı ş ve yakl a ıın içinde kısa zam anda lamamlanacak t ır . 

Başkanl ı k Divanında alınan kararlar doğru l tusunda: 

* idari Teş l< i l attaJ< i dolu - boş k adrolarda 1996 y ılı için gerekli düzen 
lem eler yapılmı şt ır . 

* Ek gösterge ve eli ğe r yan ödemeler cctvcll cr ınclc gerekli düzenlem c
ler yapı l arak benzeri kamu per soneli ilc paraJellik sağlanm ı ş t ı r. 

* Görevde Yükselm e Yöne tmeliği v TBMM Memurluklarına Atana
caklar iç in Özel Sınav Yönetmeliğinde değiş iklik l e r yapılarak . 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 2919 Sayılı TBMM Genel Teşkilat ı Kanu
nuna uygun haJe getirilmiştir. 

* Milletvekillerinin ya am a faal iye tlerinde çal ı ş tırıl an geçici görevli 
yard ı mc ı person 1 i s tihd amının bu yasam a döneminde de gerekli şar tla

rı ta ımal ar ı kaydıyl a uygul anmas ı kararlaştırılmış tır. 

* Kadroları d ı ş ı nd a başka birimlerd e çal ışan personel, asli görevi rı 

n e iade edilerek. ilgil i birimlerin hizm etlerinin daha etkili ve verimli ya
pı l mas ı sağlanm ı ş tır . 

* Üst k adrolara yü k selm e!< iç in imtihan a ılmas ı karar a bağl anmış-

l ı r . 

IV. MİLLİ SARAYLARIMIZ, KÖŞK VE KASIRLARIMIZ 

Varlığı ile onur duyduğumuz Milli Saraylarımız. büy ük bölümü il 
umhuriye tin ilanından hem en sonra 1924 yı lında çıkar ı lan 431 sayılı 

yasa il c TBMM'ne devredilmiş lir . 



O tarihten bu yana bu tarihi yapıların ve yap ı iç i eserlerin restoras
yon . konservasyon. bakım ve onarım hizmetleri TBMM adına TBMM Mil
li Saraylar Daire Başkanlığı yönetımine verllmiştır. 

Amacımız. Müze-Saray anlayışı ile bu paha biçilmez mirası. değerli 

tarihi eşyaları ile birlikte bilimsel olarak korumak. değerlendirmek. ta
mtmak ve gelecek kuşaklara en iyi şek ilde intikal ettirmektir. 

Halen TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı olarak: Dotma
balıçe Sarayı. Beylerbeyi Sarayı. Yıldız-Şale. Küçüksu. Ilılamur. Maslak. 
Aynalıkavak Kasırları , Yıldız 'da Amire-i Ferlıan binaları. Lojmanlar . 
Florya ve Yalova Atatürk Köşkleri. Göztepe Filizi Köşk. İzmir Milli Ege
menlik Evi. Bursa Hünkar Köşkü ve TBMM Konukevi bulunmaktadır . 

Bunun yanında 1995 yı lı Temmuz ayında Sümerbank'a bağlı iken 
özelleştirme kapsamı dışında bıral<ılan. Yıldız Porselen ve Çini Fabrika
ları lle Herekc Halı ve İpekll Dokuma Fabrikası da Başkanlık görev ala
nı Içine alınmıştır. 

Bütün bu mimari eserler ve tesısler yalın olarak Bır Milyon Yüzbin 
Metrekare ( I 099 958 metrekare) açık alan üzerıne kurulmuş olup. All
mışbln metrekare (59 662.70 metrekare) kapalı alandan oluşmaktadır. 

Diğer taraftan Milli Saray. köşk ve kasırlarımızın mimari değerle ri 

yan ısıra . Müzc-Saray kavramı Içerisinde kültür mirasımızın değeri tartı
şılmaz . paha biçilmez taşınab llir eşyaları muhafaza edilmektedir. Bu 
eserler obje sayısı olarak yetmişbinln üzerindedir . Ayrıca onblnin üzeri 
ne tarihi eşya. altmışbinln üzerinde demirbaş eşya bulunmaktadır . 

T.B.M.M. Başkanlığı. Milli Sarayl arımız ı atalarımızdan devraldığımız 

"Miras" olarak değil. gelecek kuşaklardan ald ığımız "Ödünç" değerler 
olarak görmektedır ve dünya kültür mirasının bu nadide örneklerinin 
sağlıklı şekilde yarın l ara intikaline yönelik yoğun bir çaba içerlsindedir. 

Dünya müzecillğinde layık olduğumuz yere ge leb ilmeyı amaçlayan 
T .B .M .M. Başkanlığı. Mlll'i Saraylarda makro düzeyde bir planlamayı ge
rekli görmüştür. 

Sözü edilen bu amaca uygun olarak. T.B .M.M . Başkanı Sayın Mu s
tafa Kalemli'nin 12 Nisan 1996 tarihinde Mi111 Saraylarda bizzat yaptık 

ları incelemeler ve an ında verdik l erı talimatlar doğrultusunda yap ıl an 

çalı~malar sü ratle tamamlanmış ve hazırlanan "Saray. Köşk v Kasırl a

rımızın On Yıl Hedefli Master Planı " T.B.M.M. Başkanlık Divanının 20 
Haziran 1996 tarih ve 16 Sayılı Kararı Ilc kabul edilerek yürür l üğe gir
miştir . 

Gene aynı çerçevede. Saray. Köşk ve Kasırlar lle bunların ı çinde bu 
lunan taş ınır kültür varl ıkl arı, tarihi bahçelerı ve çevrelerinin koruma ve 
değerlendirme hizmetlerının bilimsel esaslara göre yürütü lmesini sağl a

mak üzere "Bilim ve Değerlendirme Kurulu " oluşturmuştur . 
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T.B .M .M . Başkanlıgının Milli Saraylarımıza ilişkin ilkeleri. özetle dog
ru ve kimlikli bilimsel koruma. halka açılma. eğitim ve tanıtım . müze 
iç inde ınüze. ınüze iç inde yaşatma şeklindedir . 

Yü ce Ata türk'ün "Dün d evletin yön et ildi gı. yönetenlerin içinele yaşa 

dığı saray. köşk ve kasırlar artık ulu sun . onun tek tem silcis i Türkiye 
Büyük Millet Mecl isinin soruınluluğundad ır" ilkesine bağlı olarak. Milli 
Sarayların çağdaş gelişıneler ı ş ı gıncla çok yönlü düşü nülınesine ve hal 
k a açılmasın a karar verilmiş. aynı doğrultuda başlangıcından günümü 
ze değin Cumhuriyet Tarihinin yazıldığı Meclis Binalarıınızın ayrı ayrı 

kimliklerinin korunarak gelecek kuşaklara tanıtılması. taşınması amaç 
edinilmiş tir. 

Türkiye·cıe kültür mirasının bir bütün olarak ele alınması. dünyada 
ge li ştirilmiş kuranı ve kurallara uygun olarak çal ışınaların sürdürülme
si ilkesi. Mi111 Sarayların çok yönlü cl eğerl enclirilın esinde d e egemen ol 
mu ştur . Özelliklerle yüklü kültür mirasımızın özenli bir biçimde yarın a 
aktarılmas ı için yasal düzenlem eler olu şturuluncaya kadar. başta üni 
ver siteler olmak üzer e ilgili kurum. kuruluş ve kiş il e r TBMM 'nin taraf
s ı z önderliğinele katkıya çağrılmış ve Mım Saraylar bünyes indeki yapıla

rın özgü n çevreler i de düzenlenerek hız la halka açılmas ı gerçekleştiril

miştir . 

Bu tem el ilkelere dayal ı çalışma süreci içinde saray. köşk ve kasırl a

rın eski bütünlüklerine kavuşturulması h edef olarak alınmıştır. İlk ola
rak saray. köşk ve kasırların değı ş ık kurumlara tah sisll tüm birimleri
nin belli bir program çerçevesinde TBMM'n e devri girişimleri baş lattlmış 

ve halen sürdürülmektedir. Burada amaç. sarayları çevresiy le birlik te 
eski kimliklerine kavu şturmak ve çağdaş etkinliklerle clon ataral< kültür 
mirasımızın bütünlüğünü vurgulaınaklır. Geçmişin değişik istel<lerinc 
gör e tasaı-lanarak küçük bir kent gıbı düşü nülen kültürün ve san atın 
odal< noktas ı bu yapılar topluluğunun günümüzde doğru algılaııması 
ancak böy les i bir bütünlükle mümkün görülmektedir. 

Bugüne kadar alınan kararlar ve yapılaıı uygulaınalar tekrar gözden 
geçirilerek kalıc ı , sürekliliği olan yenı düzenlem eleri hız la yaşaına geçir
m ek için hazırlanatı "Saı-ay. Köşk ve Kasırlarımız ın On Yıl HedeOi M as
ter Planı ·· 20 .6. 1996 günü TBMM Başkanlık Divanı tarafından çok yön 
lü tartışılarak " tarıh se l bir karara" dönüştürülmüş tür . Bu bir dönüm 
noktası, bugünün ve geleceğin belirlenmesidir . 

Türkiye'de tarihsel mirasın korunmas ı . sağlıklı d eğe rl endirilm esi. 

önemine uygun tanılılması konusunda öncü nitelikler içer en bu karar
la. TBMM'ne bağlı dün devletin yön etildiği . bugün bizlerin sorumluluğu
n a bırakılan kültürel mirasların eski bütünlüklerine kavuşturulmas ı 

mümkün olacaktır. Bu kısa sürede ayrıca hukuksal çalışmalar da ta-
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mamlanmış. il gili kurum ve kurulu ş l arla baz ı birimlerin TBMM'ıı dev
r edilmesi görü şme l e ri başlatılmış bulunmaktadır . 

Ülkemiz ve dünya için büy ük önem taş ıyan bu giri şiml erin olum lu 
sonu ç l anmas ı . 1997- 1998 yılı programıımza yeni boy utlar getirecek. is
tanbul birbirinden önemli kültür ve sana t odakları ve yeni müze biriın 

l e rı kazanacak tır . 

Ayrıca bu yolun sonunda. düne kadar degi ş ik kurumlar ın kull a ndı 

ğı . TBMM'ne devredilen mekanları da ı çerecek biçimde. çağın ge reği i ş

levlcrlc donatılmı ş mckfmları açm a onurunu birlikte payl aşacağımız ı 

umuyoruz. Bu mekfmların kat ıl mas ıy la "Müze-Saray" anlay ı şının Türl<i
yc'clc ve dünyada somut örneklerini veren Türkiye BüyCık Millet M ecli si. 
uzun y ıll ar ın. devielin yönelildiği. önemli kararlar ı n alındığı oı· tamları . 

koruyarak - değerlendirerek süreklilik dü şünces ini de güçlendirerek ya
şatm ı ş olacaktır. 

TBMM'ne bağlı kültürel mirasın geleceğe sağlıl<lı aktarılmas ı konu 
uncia başlatılan. bakım -onarım-ku ll anım-tanıtı ma ı ş ık tulacal< bir dizi 

bilimsel araştırma da, bu kısa sür ede sonuç l a rını vermeye baş laını bu
l u ı ı mal<taclır. 

Bu doğrultuda olu şturulmu ş "Bilim ve Dcğcrlcnclirm c Kurulu" . çık a
bllecek tüm sorunları da dikka te alarak. başta üniversiteler olmak üze
re. il gili kurulu şlarla ı ş birliği yaparak gereldi belge ve bulgulara ul aş
m akta. ulaş ıl an verilere uygun önlemler öncel ik lerine göre uygu lam aya 
clönü şlürülm kledir. Bu yeni anlayış. dalıa şimdide n benzer kurulu ş l ar 

da da yan sımasını bulmaktadır . 

TBMM 'ne bağlı kültürel mirasın nitelik lerin e uygun onarılmas ı. geli 
şen yenı tcknolojilerlc des teklenmesi. ulu slararas ı kuruluşların k ar ar ve 
yönelimlerin e uygun d eğer l endirmes i ı çın yapılan çalışmal ar bu arad a 
hı z kazanmış . Avrupa Konseyine bağlı !COM . ICCROM . ICOMOS gibi ku 
rulu ş l arda n da des tek alınarak geleneğin yaşatılm as ı iç in eğitim prog
ramiarına hız verilmiş ve "Mimari Miras ı Korumak için Usta ve lan aa l 
kar Yetiştirme M erkezi" gıbı benzer m erkezieric ön anlaş malar yapılmış
tır . Düne k adar bu i ş l evi yaşatan a tölye lerimiz. yeni bir anlay ı şla ülke
nıizde bizlere ve diğer kurumlara örnek olacak bir birikimi yaygınl aş tır 

ın a i ş l ev ini ele yükümlenmiş ol acaklardır . Böylece saraylarıınızdaki bir 
birinden önemli 72 14 7 objenin önemlerine uygun korunmas ı da sagla
n abileccklir . Bunun için Yıldız Sarayında hazırlanan yeni m ek an larda 
yap ıl acak uygulama ve eğitimle . sanatçılarım ı z dünya sanatç ıl a rıy l a bir
likl kültürel miras ın lwram ve kural ların a uygun yaşat ı lmas ının yol la

rını dcncycccklcr. kendilerını geliştirecek. yeni leyeceklerdir . 

Bu çalışmalarımız ulu slararas ı kuru l u şlar tarafından da ilgiy i izlen 

mektedir. "Sarayların Bütünleştırilmes i" . "Müzc İ ç inde Müze Yar c:ı tılm a-
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ı · ·. bunlara uygun " Bc l gc l e ın e- Egitiın -Tanıtım ". "Yanlış İs te ki e re ve Et
kinlikl er e Duyarlı Yaklaşım ". d eği ş ik ödüller e aday olmamız ı. yerli ve ya
ban ı gezgin sayımız ın hız la yükselmesini birlik te getirmek ted ir. Bunu 
dikkate alarak . çagın gc rcğ; i serv i ve tanıtım ııı ckiuılar ı çogaJ tılın a k ta . 

deği ş ik tür yayınlarl a dünyadaki yaygınlığın boyutlar ı büy ütülmek teclir . 

1996 yılı sonunda ve 199 7 yı lı boy unca yaşama geçecek bi r imler. 
bunlara veril ccek yeni i ş l cvl erl e saray. k öşk ve kas ırl arımız% 90 ora nı n

da nitcl il<lerin e uygun değerl e ndirilmiş olacakl ardır . Diğer kurum ve k u 
rulu ş l arl a yapılan devir i ş l eml e ri hız l a olumlu sonuç verirse. % 100 b ir 
sonuca 1998 yılında ul aş ılmış olacak. böylece TBMM. Tü rkiye'dek i ben 
zer y ükümlülükler taş ıyan herkese öncü ve örnek olma ba arı s ını göste
r b ilecektir . 

Tem el lı cdc fiıniz. k ü ltü rel kimliğimiz in kaynağı . düne kadar iç lerinde 
devletin yön e lildi ğ; i taşınır - taşınmaz bu varlıkları. önemlerin e uygun ya
şa tarak ge l eceğe aktarına ktır. Dünyada s iyase tin doğrular ü zerin e at ıır 

mas ının kaynagı. böylesi kültürel kimliklerin korunmasından geçm ek te
elir . Bu zengın kaynagın gelecege dönü şmesinde TBMM öncülük görevi
ni yükümle ncliğinin billncincledir. Kendi k endine ye ten . varlıgını h r y ıl 

ülkemize ve dünyaya güçlü biçimde duy uran bu eri şilmez zenginl iği 

199 7 yı lında büy ük oranda yaşar görmek . tem el lı edeOerimiz in baş ında 

gelmek tedir . 

Umut ve mutluluk veren yoğun çabalarımız ın hiç zaman y itirmeden 
bu yıl kurallara baglanmış olmasını. sonuç l arının kısa aralıklarl a görül 
m es ini. lı e pim!ze onur verecek çabalarımız arasında görüy oruz. Bu n e
d enle 1996 y ılı başarıları . 199 7'de büy ük or anda geni ş l e tilmiş ve perçin 
l e nmi ş o l aca ktır. Sonuç l ar ı kısa aral ıkl arla sizlere duyurmayı da onu r lu 
bir görev biliyoru z. TBMM çatı s ı altında bu süre kliliği . gelecek ku şakl a
ra borcumu z olarak da niteliy oruz. 

Kısaca özellen en amaç ve ilkeler dogrul tu sunda baş latıl an çal ı şm8-

lar sonunda özellikle altyapıya ilişkin sorunl ar ın çözümünde ön eml i m e
safel er ka tedilmi ş tir. 

~öyl e ki : 

- TBMM Milli Sar aylar bünyes indeki tüm birimlerd e mal varlıg ı en 
vanteri ve eldeki b lgelcr dogrultu sunda farklı kullanımlarda olan müll<
l c riıı ve taş ınır kültür değerl erimiz in Milli Saraylarımız bünyesinde top 
l anmas ı yolunda giri şimiere başlanmıştı r. 

- Dalınabalı çe Sarayının 600 m etrelik rılılımı denizden dalg ı ç larl 8 

araştırılmı ş ve rılıtımda tahribat boyulu saptan mı ş tır . Onar ımı için ça 
lı şmalar baş l atılmış tır . Dolınabahçe 'dc hava k irliliği ve zemin suy unda
ki cl eğt ş iklikl e r nedeniy le asırlık agaçların hayati sorunları incelem eye 

alınmış tır . 
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Dolmabahçc bodrum katının yap ıl acak düzenlemelerden sonra hal
kın ziyaretine açılın ası planlanmıştır. 

Dolmabahçe çevresinde bulunan saray bünyesinde olması gereken 
yıkılmış. yok olmuş tiyatro binası. küçük liman. Swissotel'in bir bölü

mi.'ınü kullandığı Bayıldım Bahçesi arazisinin. kullanıınımızda olmama
s ı olumsuzluklar yaratmaktadır. 

Küçük liman sahipsiz bir vaz iyette herduş yatağı durumundadır. 

Tiyatro binasının ye r ald ığı park alanı içinde tuvaJet yapılmıştır. 

Gerek küçük limanın gerek tiyatro binasının (Abdülmecit Tiyatrosu) 

kültürel var lı ğımıza yeniden kazandırılınasını teminen çal ışmalara baş

lanm ı ştır. 

- Bugün Swissotel'in Içinde bulunduğu alanın içinde Dalınabahçe 
Sarayına hizmet veren sarn ı çlar. hava hacaları ve bir adet köşk bulun
maktadır. Hava hacalarının kapalı olması rutubetin artma nedenidir. % 

95'c varan rutubet saray iç hacimlerinde büyük sorunlar oluşturmak
tadır. Ayrıca kanal larda başlatılan çal ışmalarda havalandırma i ş lemed i 

ği için önemli ölçüde (patlamaya yakı n) metan gazı birikimi saptanmış ve 

kanallar açıldıkça cebri havalandırmayla gazın bertara f ed ilmes i yoluna 

gidilmektedir. Daimabalıçe Saray kompleksi içinde yer alan Beşiktaş ta
rafı bahçesindeki esk i kaymakamlık binası ile diğer yap ıl ar ve bahçesiy
le yeniden planlanarak resim h eyk et müzesiy le birlikte galeriler ve kül 
türel-turizme yönelik mekanlarıyla. kıyı bandında yer alan bir sosyal te

sis olarak halkın hizmetine açılacakt ır. Bu hususta ön proje çal ışmalar ı 

halen devam etmektedir. 

- Aynı doğrultuda, Osmanlı Kültürünün en esk i eserler i arasında yer 

alan Aynalıkavak Kasrında da Dolmabahçe Sarayında olduğu gıbı hava
landırma ve atık su kanallarınm tıkanmış olduğu. bu tıkanıklığın özellik

le yağı şl ı havalarda büyük tehlike arz ettiği belirlenmiştir. Bu tehlikenin 
önümüzdeki kış mevsiminden önce ortadan kaldırılması i ş programına 

alınarak ihalesi yapılmıştır. 

Ayrıca. önem li bir su yolu olan Boğazıçi'nin güzelliklerini denizden 

görmeyi sağlayacak Boğaziçi gezilerine tahsis ed ilecek bir deniz arac ı il c 
saray ve kasırlarımız arasında denız yolu bağlantısı kurulmas ı planlan
mıştır . 

- Küçüksu Kasrında denize kayma önlendikten sonra sürdCırülcn 

restorasyon çal ı şmal ar ı devam etmektedir . 

Küçüksu çevresindek i mülkiyet soru nları çözü ldüğünde kasır çevre
sindeki bütünlük sağlanacak ve yapıl acak sosyal tesislerin halk a aç ıl 

masıyla önem li bir hizmet gerçekleşmiş olacal<tır. 
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- Beylerbeyı Sarayının bahçesi, havuzları ve kıyı bandıyla bulunmaz 
nitelikteki bir yazlık saray kimliği geliştirilerek daha çok kullanım im 
k~mları sağlanmış olacaktır. 

- Mastak Kasrı ve çevresi halen bütünlük kazanmamıştır . Mülkiyet 
sorunlarının çözülmesi hallnde önemli bir yeşı l alan koruma altına al ı 

nacagı gıbı . bakımi ı bir şekilde spor ve yürüme alanları. sosyal tesisleri 
ile insanlarımızın kullanımına açılacaktır. 

- Yıldız Şale kompleksi içinde yer alan binalar toplulugu tümüy le 
Eğitim-Kültür-Sanat işlevli bir merkez haline getirilecek ayrıca Yıldız 
Porselen ve Hereke Dokuma Fabrikaları bu alanlarda yeniden planlana
rak kültürel turizme açılacaktır. 

Bu kompleks ıçınde yer alacak olan restorasyon ve el sanatları mer
kezi ülkemizin ihtiyaçlarını karşıtayacağı gıbı llerde önemli bir kültürel 
turizm odağı olara!< planlanmıştır. 

- Ftoı·ya Atatürk Köşkü Atamızdan gelen ktmligı ve mimarisiyle ko
runmaktadır. Kıyıda yer alan Sosyal Tesisler kullanıma açılmıştır. 

Kıyı bandındaki mülkiyet sorunlarının çözülmesi halinde bütünlük 
sağlanmış olacaktır. (Belediyenin uhdeslnde olan alanlar) 

- Yalova Atatürk Köşkü ve çevresinin Atamızın kimliğine yalnşır bir 
biçimde korunması amacım ızdır. 

Aynı çerçevede olmak üzere yenı oluşturulan Yıldız Çini ve Porselen 
Fabrikası ile Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Yönetim Kurulları . 

2 1.8. 1996 tarihinde TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. Necdet Basa Baş

kanlıgında müştereken toplanarak, Yıldız Çini ve Porselen Fabril<as ı 

markasını. dünya markası yapmak için ağırlıklı çalışmaların başlatılma
sının uygun olacagı . Hereke Dokuma Fabrikasının bir bölümünün mü 
ze-fabrlka olgusu Içinde Yıldız Fabrikasında düşünülebileceği. h er iki 
fabrikanın üretımlerinin ve üretım aşamalarının birlikte sergilenmesı il e 
imparatorluk-Fabrika ilişkisinde kültürümüzün bu boyutunu dünya 
kültürüne katmakta önemli bir misyon yüklenilecegı görüşlerinde birleş

miştir. 

Bu toplantıya. yen i oluşturulan Bilim ve Değerlendirme Kurulu üye
leri de katılmışlardır . 

Ayrıca. Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasında teknoloji seçiminin yapı
larak süratle tşleyişe geçilmesı. fırınların !yil ştirilmesi ve yenileşUrlime
si ile en son teknolojinin buraya getirilmesinin sağlanması. bu yatırımın 
bır kere ve dogru yapılması. bu birimlere Müze-Fabrlka olarak kimlik 
kazandırılması ve ışletılmeslnln de bu esaslara dayandınlması görüşle 

rınde birleşen Yönetım Kurulları ve Bilim Değerlendirme Kurulunca aşa

ğıdaki kararlar alınmıştır : 

29 



* Yıldı z Çini ve Porse len Fabrikasının . tarihi önemi dikka te alınarak 

yaşatılm asına. 

* Fırınların yenllenmesine ve bunun için ihtiyac ı tespıt edilen ve tek 

nik özellikleri belirlenen 2 veya 3 fırının dışardan Ithal edilmes ine. 

* Fabrikanın r es torasyonuna baş lanarak bugünkü görünümünden 

kurtarılm as ına ve ziyar ete açık bir üretim birimi olacak şekilde. ziyarete 

gelen kiş il e rin açık olan imala t akışını görmesine. k ahvesini içecegi bir 

m ek ana sahip olmasına, seçligl ürünleri ye rinde satın alabilmesine. 

* Fabrikanın geleccgine yönelik teldinerin Yön elim Kurulu içinde tar 

tı ş ıl arak ve sonu çl arının Bilim ve Degerlenclirme Kurulunun sü zgecin

de ıı geçirilcrek uygulam aya gcçılmesln c, 

* Geçmi ş i geleccgc taşımak anlammda eski teknolojiye sembolik ol a

ral< üretimde yer verilmesine. kullan ılmayacak olan ların müzcl cştlrilm e

sine. 

* Yönetim Kurulunun fiziki degiş iklikler iç in araştırma yapmasına ve 

Yıldı z ü re tım yelpazes ini tespitc. 

* Fırınların seçilerek tespit edilmes ine ve l ekliO erin en kı sa sürede 

alınmasın a. 

* Bu m ek anlard a elem an ye ti ş tirilmesin e ve yc li ş tirilmes ınc imkan 

verilmesine. açıldıgı gün gıbı konu sunda öncülük yapmas ına . 

* Herek c Halı ve Dokuma Fabrikasının baz ı bölüm! rlnin . geçmiş l e 

bagının kurulmas ı amacıyla Yıldı z -Şal e mü ş temil a tın a taşmmasına, 

* Yıldız ini ve Porselen Fabrikasında oldugu gıbı prezanlasyon ve 

satı ş Iç in bir birim olu şturulmasına, 

* Her ek c Halı ve Dokuma Fabrikas ının ş u andal<l yeri il e ilg ili bir 

araştırma yapıl arak konunun önümüzdeki toplantıya getirilmesine. 

* Pren sip ol arak Herek e Halı ve İpe k!! Dokum a Fabrikas ının u zun va

dede kali tes ini koruyar ak ürelimini teşhir ed ecek bir m ek an a. İ s tan 

bul'a. Yıldı z Şalc ve Dolmabah çc Sarayına taşınmas ına. 

* Yıldız Çini ve Porselen Fabrikas ı ıl e Her ek e Halı ve ipekli Dokuma 

Fabrikasının ürünlerind e imparatorluk misyonunun devamının saglan

mas ı iç in özgün ürünlerin yeniden üreliler ek geçmiş in gelecegc taşınma

s ı ve bu konuda ürelim programı yapılmasının uygun olacagın a k arar 

verilmi ş Ur. 

Sözü edilen karar l arın uygulanmasın a derh al başl anmıştir. 

Milli Sarayl arımızın 1996 - ı 997 Proje ve Hed encri genel başlıkla r al 

tında ck te sunulmu ştur . 
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NO. 

2 

I'IW.J EADI 

KIYI-ZEMİ 
VE 

SUALTI 
ARA. TIRM AS I 

MİLLI SA RA YLARIMIZA iLi ŞKiN 
1996- 1997 YILI 

PROJ E VE HEDEFLERi 

UYGULAMA 
AMAÇ KAPSAMI 

Saray Köşk ve Kas ır - DOLMAHAHÇ 
larımıwı kı y ı çizgisi SARA YI 
Saray duvarları Lc nıin 
kuşağ ı aras ında çökıne . 

batına kayma ve aş ın -

ma gibi fiLikscl olayla-
rın tespiti . 

PROJE S RESi 
1996 1997 

Tamaml anmı ş 

tır. Eyliil 1996 
içinde Bcylcr
bcyi Sarayı ·na 
ha ş l a n acak ıır . 

FOTOGRA JETlÜK 
ÇİZİMLERLE 
BELGELEME 

Samy Köşk re Kas ır

larıını zın Rölövc-Rcs
titlisyon ve Restoras-

DOLMABAII('I:: 
SARAYI 

Diğer saray
lar prograııı 

l a n aeaktır . 

yon ça lı şmalarında 

çağdaş ,.c bilimsel 
yöntcnılcrlc dokiiın a n 

olu şturulm ası ve milli 
ıniras ıınıt.ın gelecek 
kuşa klara doğru olarak 
a kta rı 1 ması. 

KOLEKSİYO LARA 
İLİŞK İ rıiLGİ 

BANKASI 
OLUŞTURULMA 

Milli Saraylar kolcksi - DOLMABA IIÇE Tcnıd ,·crita-
yonunu oluşturan SARA YI banı oluştunıl -

72 l.t7 adet objcnin \' C ınaktadır . Bu 
sapıama iııcclemc fo- Di ğçr ''Mill i Sarayi ar" konuda yctı..in 

toğrana bcl gelcndir- Yapıları ki ş i ve kuruluş 

mc. konserrasyon ve 
restorasyon l a rını içe-
ren liiın bil gilerin bil 
gisayara a ktarılmas ı. 

Kliltlir ınirasınmın 
\'ağdaş ıııüzec ilik sistemi 
içi nde gelecek kuşak lara 
doğru ve kalıcı bir sis
t e nıle aktarılmas ı. 

TABLO Milli Saraylar Resim DOLMABAHÇE 
KONSEIW ASYON VE Kol ck-iyomı ' nda bul u- ARA YI 

RESTORASYO nan tabi olanla dı ş ct- \ 'C 

MERKEZi kenlcr nedeniyle olu- Diğer "Milli Sarayi ar" 
KURULMAS I şan y ıpranma ve bo- Yapıları 

zulma ların önlcncbil -
ıııes i için çağdaş \ 'C 

ulus lararas ı yöntcııı -

lcrlc konservasyon ve 
res torasyonl a rın ya pıl -

mas ı. 

aranmaktad ır. 

hal yan hüküme-
ti il c Eğitim Vl' 

Uygulama prog
ram ı baş l atılmı ş tır . 

i 1 k c ğ i ti nı prog
ramı tamamlan
mıştır. 
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YG LAMA PROJ E ÜRE i 
o. PROJE ADI AMAÇ KAl' AM I 1996 1997 

---
s TAŞ Milli 'araylar ya pı - DOLMABAHÇt-: Ön hazırlık aşa-

KO ER VASYON l a rının cephesi ndeki . ARAY I mas ında olup. 
VE taş yuzeylcrdc dı ş ve Yıldız Tck .. 

RESTORASYO etkenler nedeni yle Di ğer "Milli Saraylar" Mimar Sinan ve 
oluşan kirlenme ve Yapıları ist. Tck. Cln ivcr-
bow lma nedenleri- si ı esi· nden rapor 
nin saptanmas ı ve alınmıştır . 

onlcnmcsi. 

(ı l ı TERNET Milli Saraylar yap ıl a - "Milli Saraylar" Tamamlanmıştır. 

rının birer mutc/sa- Yapıl arı 

my ve k llltur kuruımı 
olarak çağdaş iletişim 
yöntemleri yle uluslar-
arası tanıtımlarının ya-
pılınas ı . 

7 GOR TÜL 
.. 

Milli Sarayiara ai t DOLMABA IIÇE Japon BUyük- Tanıarnlan 

TANITIM açık ve kapalı alanlar- ARAYI clçiliği aracılı - mas ı planlan 
PROJESİ da tanıtım ve yaygın ğ ı ilc kultür maktadır. 

eğitim amaçlı audio- bağışı girişi ın -

1 isucl programların leri nde bul u-
yapılmas ı . nulmuş tur . Bağ-

!antı devanı cı-

mcktedir. 
X SA RAY Ö7cl durumlarda kul - DOLMABAII('I: Sipa ri ş verilmi ş 

BAHÇELERİNDE lanılmak üzere bahçe ARAYI olup satın alma 
VİI' VE ÖZÜRLÜ a lanında himıcı ve- aşaınas ındadır . 

ZiYARETÇi recek ulaşım aracı. 
ULAŞIMI 

9 KA AL Dolmabahçe Sarayı DO LMABAHÇe Devam etmek- Di ğe r sara) 
TEMiZLiG i allyapısı içindeki otel SARAY I tcdir. Siiresin- lar için araş 

inşaa ı ilc kapanan ha- de ıanıanılana- tırnıa ya pı! -
valandırına lUnellerinin caktır. ınaktadır . 

iç ıcınizliğinin yapılarak 
açılması ve bina ana tc-
mellcrine ulaşa n rutube-
lin önlenmesi . 

10 GİRİŞ G .. VENLİK aray giri ş lerinde çağ - DOLMABA II('E Tamam lan-
SİSTEMİ daş elektronik sis tem- SA RAYI mı ş tır . 

Ic güvenlik kontrolu-
nun sağ l anması. 

ll ll AZİ E- İ I-IA A Milli Saraylar Daire DOLMABA IIÇE Bina üst katı 
DAiRE İ 'NİN Baş kanlığı Yönetim ARAYI boşaltı lmak-

DÜZENLENME i binas ı olarak kulla- "Hazi nc-i Hassa tadır. 

nılan "Hazine-i Has- Dairesi 
sa Daircsi"nin list ka-
tının toplantı amaçlı 

mekanlar olarak i ş -

lcv kazanması. 
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YGULAMA PROJE SÜRESi 
NO. I'IW.IE ADI AMAÇ KAPSAM I 1996 1997 

---

12. M SA HİBAN Dolmabalıçc Sarayı DOLMABAHÇE Restorasyon ça-
DA İRES i Musahihan Dairesi' - SARAYI lışmaları siir-

nin restora yonun- "Musahiban mcktcdi r. 
dan son ra ba1.ı bö- Dairesi" 
Ilinılerinin ö1.glin 
1 c i milasyon objc-
lerlc tcfri ş edilcrd. 
uluslararası kliltlir 
hi zmetleri ve devlet 
adına verilccek re-
scpsiyonlara lahsis 
cı.li lmc si. 

l.l. rı !ATBA H- 1 AM iRE Dolmalıahçc Sarayı DOLMABAH(E Projelendirme 
Matbalı- ı Amire 's i- SARAYI aşama sı. 

nin çok işlevli bir "Matbah- ı Amire" 
kiiltlir ınerkct.i ola-
rak kullanılması ve 
larihi mutfah.ların 
canlandırılmas ı. 

14 AKAHET i ş levini yilirıııi ş olan DO LMABAHÇE Tarihi olmayan 
AM UARLA RI Dolmahahçe Sarayı SARAYI ekienliler y ı kı -

Akarct Arnbariarına "Akarct Ambarları " larak ye ni iş -

çağdaş i ş lev ~eri - leve ( Kreş) uy-
!erek projclcndiril - gun ön proje 
m esi . yapı lını ş i ır . 

ı s z jy A llETÇİLER Ziyarclçilerin Dol - DOLMABAH(E 1996 y ılı için-
iç iN DiNLE ME VE ma bahçe arayı'na SARAYI de gcrçcklcşli -

A LlŞVERiŞ ge li şlerinden iliha- rilcceh.lir. 
MERKEZLElli ren ' 'C Hazi ne Kap ı 

önünde Kafe ilc sa-
tış s l a nlları kurulma-
sı. gi ri şi n bilcl gişes i 

yanından gerçek leş ti -

rilcrck ıncfruşa ı avlu-
su açık alanı korun-
malı hale ge tirilip bek-
lcmenin burada yapı t -

nı ası i Ic ziya ret çi ler c 
yemek yeme imkan ı 

sağlama ının projclen-
dirilmesi . 

16 SA RAY Kiiçlik ölçek li ya pılar- KLJ(ÜKSU Araştırma aşa-

GEZİ LERİ OF. da Bil gisayar Elektro- IHLAM UR VE ıııasındadır. 

ELEKTRON iK ııik Bilgi Akıarunı. AYNALIKAYAK 
REHBER KASIRLARI 
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o. 

17 

1!! 

19 

PROJE ADI 

DENİZ 
LA. IMI 

AYNA LIKAYA K 
KASRI KOR ~ lA 

ÇA LIŞ ı\IALARI 

AYNA LIKAYA K 
KAS RI 

TA Rilli ÇEVRE 
ıı " TÜNLE TiRME 

AMAÇ 

1-loğatiçi . Marmara 'c 
llaliç kıyılarında bu
lunan hiriınlcriınilc 
dcni1. yo luyla l.iya
rcıçi grupl a rının 

ula~ıırılınası. 

Milli Sara) lar yapı
ları içinde ı c~ 18. 
) U/) ıl yapı~ı olan 

) rıalı~a' a~ Kas
rı'nın tarihi surcç 
içinde ~ arşı ~ar~ ı 

ya kaldığı dış ct
~cnlcrin olunı su1 

sonuçlarının bilinı 

sel yörııcııılcrl c gi
dcrilnıc-.i ve ulus
lararası du1cydc. 
~·ok ) orılıı. il) rın 

ıılı bi r konıma pla
nın ) apılarak ll) 

gu laın :ıya konmas ı. 

i\) n a lı ka,ak Kas rı '

nın ö t.gu rı tarihi çev
resi içinde kalan ve 
lıugllrı farklı kurunı 

l a rın kull arıınıınd a 

bul unan ara1i ' c ya
pıların ö1gün sınır
lara katılmas ı. 

YG LA lA 
KAI'S Ml 

DOLMABAII(,' I' 
BF:YLEimEYi 

SA RA YI./\ RI VI : 
1\YNAUKAVAK 

VE KO(l'I KSll 
KA SIRLARI 

I'RO.J E SÜRESi 
1996 1997 

AY AUKAVAK In gi ltere Kra-
KASRI li) c ı Sanı) la-

rı " a ı ion a l llc 
riıagc·· bağlan 

ıı sı içinde konu 
U/.ın anl arıııca 

hi r ön konser
vasyon pl an ı 

h az ı ri anın ı ş tır . 

Proje Paul C i c ıı y 

hi be prog rarnı 

içi nde değerle n 

dirme aşaınasırı

dadır. 

AY AI.IKAVA K Dcrıi1 Ku1 vcıl eri 

KASR I ve di ğe r kamu ku
nıluşlarına ai ı 
a lanların Aynalı 

kavak Kas rı ala
nına katılınası gi 
ri~iınlcrinc baş 

lanmış tır . 

20 YILDIZ· 'ALE Yapı l arın rcsıora\· YILDIZ SA RA YI 

21 

34 

SERAL\IH VE yonlarının ıaınanılan- . AU: VI: 
ISTA BL-1 AM iRE- i ına\lnın ard ından ulu - LTABI.-1 AMIRI:- 1 

FEIHIA Bi ALARI sal 1c ulus la raras ı f-ERHA 

YI LDIZ· 'ALE 
TA Rilli ÇEVRE 

B .. T .. LE TiR lE 

hi r k ii lıur ve rcs ıo 

rasyon- korıscrvasyorı 

nıcrke1i olarak dünya 
klıltürlırıc açılması. 

Yıld11 -Şa l c'nin öt.· 

gıl rı tarihi çcrrcsi içirı 

de kalan 1 c bugün 
farklı kururnl arı n kul 
lanıınırıda bulunan 
ara1i ' c yap ıl a rın Öl 

gun s ınırl anı katılmas ı. 

YILDIZ . ARAYI 
. AU: 



'0. 

22 

24 

25 

26 

PROJE ADI 

KÜÇ .. KS KA. RI 
VE TA tlİili 
KÜÇÜ KS 
MESİRESİ 

KÜÇ .. KSU KAS lll 
TARilli ÇEVRE 

BÜT .. LEŞTİRME 

ÜR .. N 
İYİLEŞTiitM E 

PROGRAMLARI : 
YILDIZ POR ELEN 

VE 
II EREKE İI' EKLİ 

DOKUMA 
FABRiKALARI 

YOKOLA 
ESERLER 
TİYATRO 

HAMLA HANE 

lıE.Jİ DAİ RE, İ 

AMAÇ 

MUzc-saray ve yönc
tim mek a nl arının bir
birinden ayrılması. ta
tilıi doku ilc çe li ş ınc 

yen ye ni yapılaşma ve 
dli Lc nlcnıelcr. Kas rın 

"Tarihi Küçliksu Mcsi
rcsi" ilc birlikte tarihi 
bütünilik için değe r

lendirme projesi . 

Küçliksu Kas rı ' nın öt 
giin tarihi çev resi içi n
de kalan ve bugün 
farklı kururnl a rın kul 
lan ı ınında buiLınan 

ara7.i ve ya pıl arın öz
gün sınırlara katılmas ı . 

199-t y ılında Milli a
raylar bünyesine ka
tıl an Yıldız Porselen 
ve Ilere kc i peki i Do
kuma Fabrik a l a rı · nın 

özgün i ş levine uygun 
ye ni üretim progra nıı 

na geçmesi. Urlini erin 
ıılıı s lnrara ı platform
da t anıtımının sağlan 

m ası. 

Do i mabahçc aray ı '

nın yok olan Ti yatro
su ve Hamlahanesi ·
nin (Kayıkhanc) bel 
gelere göre yeniden 
yapılmas ı sa rayın 

gerçek s ınırl arının 
hclirlennıes i. kültUr 
sa ray ili şkilerinin 
blitlinlcş ti ri lıncs i . 

Matbalı- ı Amire ve 
Mıısahihan Dairesi ilc 
birlikte değerlendiri 

lecek Rcji binasının 
a lınarak Kabataş-Be

şiktaş kı y ı bandının 

kültür a l an ı olarak 
değerlendi rilmesi. 

YGULA 1A 

KA RI 

KÜÇÜK l l 
KA S RI 

ALE 

DO LMABAHÇE 
ARAY I 

PROJE SÜRES İ 
1996 1997 

nıamlanmış ıır. 

i ş leınıeni n yönc
ıimi için profes
yonel yönetim 
kurulu oluşıurul 

ınıı ş ıur. Yeni 
progranı planla
ma aşanıas ındad ır . 
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NO. 

27 

2X 

36 

PIW.JE ADI 

. LTA 
ABDÜLMECİn 

TÜRBESi 

B tıSA 

ıı " NK,\n 
KÖŞKÜ 

AMAÇ 

btanbul YavuL-Se l iııı 

Camii içcri~iııdcki 
Sultan Abtltilınccid 
Türbesi'nin o narıl 

rna~ı. 

Bur~a. 1 hinl;fir Kö~ 

kli'nun t aşı nır klil 
tlir değerleri ni n tes
piti 'c rc\tora~yon 
projesi taıııa ınlan 

rnış olup. lıu projeye 
uygun restorasyon 
çalışınalarına haş

lannıı~tır . 

YGULAMA 
KAPSA 11 

PROJ E . ÜRESi 
1996 1997 

ön restorasyon 
projesi s ıınııl 

ıııuşıur. 

Taşınır kUliLir 
tlcğcr l criııiıı 

tespiti yap ıl 

nıı~tır . 



V. DIŞ İLİŞKİLER 

Bu bölümde. 20 nci Dönem TBMM'nin ilk yasama yılında gerçekle -
tırdığı dış ilişkilerle ilgili çal ışmalar ı hakkında genel bilgller sunu lmak
tadır. 

Meclis Başkanlığı seçiminden sonra. TBMM Başkanı ve beraberinde
ki TBMM heyetinin ilk yurt dışı resmi ziyar li 4-5 Mart 1996 tarihlerin
de Gürcistan·a yapılmı şt ır . 

Birinci yasama yıl ı içerisinde. TBMM Başkanı. beraberinde siyasi 
parli temsilcilerinden oluşan parlamento heyelleri ilc parlaınento l arara 

sı ilişkiler çerçevesinde. Gürcistan (4-5 Mart). Arjantin ( 19-22 Mart). ir
landa (29 Nisan-2Mayıs). Rusya Federasyonu ( 14- 18 Temmuz). Çin Halk 
Cumhuriyet i (4-13 Ağustos). Mısır Arap Cumhuriyeti ( 1-3 Eylül ) Avust 
ralya'ya ( 15-24 Eylül) resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Ayrıca. Sayın 
TBMM Başkanı 7-9 Haztran tarihler i arasında Macaristan'ın başkenti 
Budapeşle"dc yap ıl an Avrupa Parlaınento Başkanları Konferansı ' na ka
tılmıştır. 

TBMM Başkanı düzeyinde yap ıl an bu ziyaretlcrdc. ikili ilişkiler . böl 
gese l ve uluslararası konular üzerinde çok yararlı görüşmeler yapılmış 
ve parlamentolaraı·as ı işbirliği an laşmaları imzalaıım ı ştır . Hükümellera
ra ı ilişkilerin ge lişmesine katkı sağlayıc ı görüşmeler gerçekleştirilmiş tir . 

Ayrıca. TBMM Başkanvekillerimizden Sayın Kamer Genç başkanlı
ğında TBMM heyeli Moldova. Sayın Yasin Hatıboğlu başkanlığında 

TBMM heyeli Kuvcyt. Sayın Uluç Gürkan başkanlığında TBMM hey li 

Pas ve Sayın Hasan Korkmazcan başkanlıgında TBMM heyeti Yeni Ze
landa'ya resmi ziyaretlerde bulunmuştur. 

Buna karşılık son yasama yılınd a. Pransa. Estonya. Yenı Zelanda. is
veç. Letonya. Küba. Kazakistan. Bulgaristan. KKTC. Azerbaycan. Aı~jan

tin ve Japonya parlamento heyetleri ile Batı Avrupa Birilgi Asamblcsi 
Başkaııı ve Kuzey Atiantik Asamblesi Alman Delega yonu Başkanı ülke
mize davet ccl ilmtş l erd ir . 

Diğer taraftan TBMM Başkaıılığı. ülkemizi ilgilendiren terör ve diğer 
sorun larla ilgili olarak yabanc ı ülke parlamento başkanları ile uluslara
ras ı kuruluşların başkanlarına uyarıcı ve kınayıcı mcktuplaı· göndermiş 

ve açıklaınalarda bulunmuştur. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli: 

* 16 Şubat'ta yaptığı yaz ılı açıkl amada. Avrupa Parlaınentosundcı 
bazı Yunan parlamenterlerin teşviktyle alınan kararda değinilen v ulus
l araras ı hukuk uyarınca geçerli olan belgelerden hiçbirinin Yunanistan'a 
Kardak üzerinde egemenlik hakkını vermediğini belirterek. Türkiye'nin 
görüşü alınmadan. tek yan lı alınan kararın Avrupa Parlaınentosu·nun 
ilibarını zedel ediği ni vurgulaınıştır . 
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* Avrupa Kon seyi Parlamenter Meclis i Başkanı Bayan Lcnl Fi sch cr ·c 
17 Şubat'ta gönclerdi ğ; i m ektupta, bir grup par l anı e nte rce haz ırl anan ve 
terörle il gili olarak Türkiye aleyhine hükümler taş ıyan 9.2. 1996 tarih ve 
7487 sayı lı Karar ön erges inin . TBMM'nin ulu s l araras ı parlamen ter ku 
rulu ş l ara yollayacagı yenı h eye ti erin henüz leşkil etmemiş olmas ı nede
niy le. AKPM Başkanlık Divanı 'ncla 26 Şubat'la görü şülmes ının ertelen 
m esini telkin etmiş tir. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin bu m ektubu ü zerin . söz k onu 
su kararın görü şülmes i. AKPM'cle yer alacak Türk heye tinin belirlen mc
s inelen sonraya er telcnmiştir. 

* ı 6 Mar t'ta Kı rg ız i s tan. Türkm enistan ve Tacikistan Mecl is Başkan 

l arın a göncle rcli ğ;i m ektup ta. 15-20 Nisan tarihle rı arasında İ stanburd::ı 
yapılacak olan Par lamentolararas ı Birlik ' iıı (PAB) 95 inci Konfcrans ına 

göz lem ci olarak katılmaya davet etmiş tir . 

* 2 Nisan'da Danimarka Meclis Başkan ı Eriıng Olsen 'e gönderdi ğ; i 

m ek tupta. sözele sürgünde Kür t Parlam entosunun Kopenhag'da toplan 
masını ve ayr ıca baz ı Daninıarkalı parlamenterlerin ele i ş tirakiyl e Dani 
marka Parlam ento bin asında bir dinlenme toplantıs ı düzenlenm esini 
büyü k teessürle öğ;rendi ğ;lni belir terek . "Danimark a' nın . Türkiye'nin b ü 
tü nlü ğ;ün ü ortadan kaldırmak is teyen bir ter ör ör gütüne ve yan kurıı 

lu ş l ar ı na karş ı çok daha duyarlı olmasını b eklerdik" demiş tir . 

* 13 Mayı s' la A BD Tem sil c iler Mecli si Başkan ı Newl Ginrich 'e bi r 
mek tu p göndererek . "Erm ni Soykırımı "na ili şkin 4 7 sayılı Karar tasarı 

s ının Meclis'ten geçm em esi iç in çaba göstermesini rica e tmi ş lir . 

* 23 Mayı s'ta Portekiz Meclis Başkanı Anton! Alm eido San tos·a gön 
dercli ğ; i m ektupta . Por tekiz' in , Türkiye'nin bütünlüğ;ünü ortadan k aldır 

m ak isteyen bi r ter ör örgü tüne karş ı duyar lı ol acağ;ından şüphcs i olma
d ı ğ;ını belirlmi ş ve "Sürgüncle Kürdis tan Parlamenter! " olduklarını ifade 
eden 3 kiş ilik bir grubun , Portekiz Parl am entosu Dı ş iş l e ri Komi syonu 
üyeleri ile bir toplan t ı yap tıklarını ü zün tü y le öğ;rendi ğ;ini Ifade e tmiş tir. 

1. Parlamentolararası Birlik'in (PAB) 95 inci Genel Kurulu, 
TBMM'nin evsahipliginde İstanbul'da yapıldı. 

D ü nyanın en eski ulu s l araras ı siyasi birl iğ;i olan Parlamentolararas ı 

B irlik'in 1996 yılı ilkbahar dönemi 95 Inci Genel Kurul Lı. TBMM 'nin v
salı ipli ğ;in cle 15-20 Nisan tarihleri arasında İ s tan bul Ç ıragan Sarayı ' nda 
başar ıyla gerçekleştirildi. 

12 ı ülkeden , aralarında çok sayıda Meclis Başkanı ve başkanve kil 

Ierinin de bulunduğu 654 parlam enterln katıldığı toplan tı önces inde. 
130 dolayında kadın parlam enterin i ş tirakiyl e " Kadın Parlam enterl er 
Konferans ı " yapıldı. Bu konferan s nedeniy le İ s tanbul'a gelen r esmi ki 
sayıs ı 1 325'e ul aşt ı. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Süleym an Demirel'in konuşmas ıy l a baş l a

yan PAS 95 inc i Gen el Kurulu 'nun aç ılı ş töreninde. TBMM Başkan ı 

Mu sta fa Kalemli. PAS Konsey Başkanı Mıs ır M eclis Başkanı Alırne t Fa t 
hi Sorour ve PAB Türk Grubu Başkanı Ank ara Milletvekili İrfan Kök sa

la n birer konu şma yaptılar . Gen el Kurul'un ikinci gününde d ön emin 
Başbakanı Mesut Yılmaz . ü çüncü gününde ise Avrupa Kon seyi Parla
ın c ntc rl er Mecli s i eski Başkanı İ spanyol Miqu el M artinez konu şma yap 

tıl ar . 

Gen el Kurul ve çeş itli komite çalışmalarında. ağırlıklı olar a k "Azınlık 

l arın Korunmas ı ", "Terörizmle Mücadele" . "Balık Stoklarının Korunma
s ı ", "Parlam enter lerin insan Hakları ", "Akdeniz'de Güvenlik ve i ş birliği ". 
"Ortadoğu " . "K ı brıs'taki Durumu İ z leme" ve " Kadın Halcları " konular ı gö

ri.'ı şü l dü . 

2. Habitat II Global Parlamenterler Forumu gerçekleştirildi. 

3- 15 Haz ir an tarihl eri arasında is tanbul'da düzenlen en Habitat ll 
Kent Zirvesi'nden önce . aynı k apsamda Birleşmi ş Milletler 'e bağlı 184 
ülkenin parlam enterlerinin katıldığı "Global Parlamenterler Forumu ". 

TBMM Başkanı Mu sta fa Kaleml i'nin yaptığı açılı ş konuşmasıyla yapıldı. 

17 milletvekilinden olu şan TBMM heye tinin de katıldığı toplantı son 
rasında. " ilkeler ve Taahhütler Bildiris i " başlıklı ortak deklarasyon ya
yımlandı. Dek larasyonda . "Konut Hakkı" ve Türk grubunun öneri s iy lc . 

"T röre l<arş ı İ şbirliği ve Tarihi ve Kültürel Yapıların Korunmas ı " konu 
l arı yer aldı. 

3. TBMM Uluslararası Gruplarının Çalışmaları 

a) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubu 

Arn avutluk'taki seçimleri izlem ek ü zere bir parlamenterimiz görev
l e ndirilmi ş tir (26 Mayı s 1996). 

Ru sya Federasyonu Başkanlık seçimlerini Izlem ek ü zer e iki parl a
m cnterimiz görevl endiri l miş tir ( 16 Haziran 1996). 

AGiT Parlamenter Asamblesi Genel Kurul Toplantı s ı (4-9 Temmuz 

1 99 6) . Genel Kurul'da "Türkiye" başlıklı bir karar k abul edilmiş tir. Söz
konu su k ararda insan ha ldan ve Türkiye'nin güneydoğu bölgesi hak kın 

d a endişelcre yer verilmiş tir. 

Bosna-Hersek 'teki seçimleri izlem ek ü zere iki parlamenterimiz görev
l e ndirilmiş tir ( 14 Ey lül 1 996) . 

b) Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu 

Türkiye-AT Karm a Par lamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplan 
tı s ı (7 May ıs 1996 - Bri.'ıkse l) . 
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Toplantıda. Türkıye 'de yap ılacak Komisyon top lantısının gündemi 
belirlenmiştir. Günelem konuları arasında "Gümrük Birliginin i şleyi şi"'. 
"Türklye'nln ve Avrupa Birilgi'nin Politik ve Ekonomik Durumu" yer al 
mıştır. 

c) Parlamentolararası Birlik Türk Grubu 

PAS Genel Kurul toplantısı ( 15-20 Nisan ı 996 - istanbul) . 

Azınl ıkl arın korunması ve uluslararası terörizm ana gündem maddc-
lcriclir. Bu konularda Türkiye'yi e l eşlircn kararlar kabul ccl ilnıiştir. Kıb 

rıs konusu. ilgili komisyonda görüşülmüş ve ılımlı bir rapor çıkmas ı sag
lanm ı ştır. 

d) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 
Türk Grubu 

KEİPA Genel Kurul Toplantısı ( 1 1 Haziran 1996 - Tifli s) . 

20 nci Dönem Birinci Yasama Yılında KEİPA'nın üç ihtisas komisyo-
nu toplantısı yaptlmıştır . 

e) Kuzey Atıantik Asaroblesi (KAA) Türk Grubu 

KAA Gen 1 Kurul Toplantısı ( 17-20 Mayıs 1996 -Atina). 

Kıbrıs sorunu görüşülmüştür. 

20 nci Dönem Birinci Yasama Yılında. Türk Grubu, KAA'nın 7 komis -
yon toplantısı ve 2 semınerine katılmıştır. 

f) Batı Avrupa Birliği (BAB) Parlamenter Asaroblesi Türk Grubu 

BAB Olaganüstü Genel Kurul Toplantıs ı (22-23 Şubat ı 996). 

BAB Genel Kurul Toplantıs ı (3-6 Haziran I 996). 

Türk Grubu, birinci yasama yılında 6 komisyon toplantısına katıl-
nı ı ş tır . 

g) Avrupa Konseyi Parlamenter Asaroblesi (AKPM) Türk Grubu 

AKPM Genel Kurul Toplantısı {22-26 Nisan ı 996 - Strasbourg). 

AKPM Genel Kurul Toplantısı {24-28 Haz iran ı 996 - Strasbourg). 

Türk Grubu . birincı yasama yılınd a AKPM'nin 9 komisyon toplantı-
sına katılmıştır. 

4. 30 Parlamentolararası Dostluk Grubu kuruldu. 

20 ncı Dönem Birinci Yasama Yılı ıçerısınde. M eclisimiz 30 Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kuruluşunu gcrçekleştırmiştır . Bu ya
sama yılınd a. Almanya. Arnavutluk . Arjantın. Avusturya. Azerbaycan. 
Belçika. Bu lgaristan . Çin Halk Cumhuriyeti. Fransa. Güney Kore. Gür
cistan. ingiltere. İran . Japonya. Kazakistan. Kırgızistan. KKTC. Kuvcyt. 
Lübnan. Makedonya. Mıs ır , Moldova. Pakistan. Polanya. Romanya. Rus
ya Federasyonu. Şili. Tacikistan. Tunus ve Türkmenistan parlamenlola
rıyla karşılıklı dostluk grupları kurulmu ş tur . Dıg r ü lkelerle de ayn ı 
yönele çal ışmalar önümüzelekı yasama yılınd a sü rdürülecektır. 
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VI. KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU 

ÇALIŞMALARI 

Bu bölümde. TBMM Başkanlık Dlvan ı bünyesinde olu ştu rulm u ş 

olan Kültür San al ve Yayın Kurulu 'nun 1996 yılı içeri s inde gösterd iği fa· 
al iye ti er e yer verilmi ştir. 

Mill'i Egem enlik ilkesini geniş h alk ki tl eler ine yaygınl aştırarak bc
nimsetm ek amacıyla 1984 yılında kurulan Kü l tü r . San a t ve Yayın Kuru
lu bu güne kadar bilimsel. kültürel. sanatsal ve spor ak t i v i te l e rı ger ek
l cştirm i şt ir . 

1983 yılında yapıl an 17. Dönem Milletvekili Gen el Seçim leriy i yen i
den olu ş turulan Parlam en tomuzun ü s tl enmiş olduğu özel misyon çerçe
ves inde. toplumumuzda var olan d emokrasiye inanç ve bağlılık. tarih i 
sü r eç içe ri sinde eş itli vesilelerle Kurulumuzca değerl end ir ilmi şt i r. 

TBMM 'nin önemi ve demokrasiye olan vazgeçilmez in ancımızın . ger ek 
y urt içi nde ger ek yur t dışında gerçekleş tiril en tem as ve faal iye tlerle hem 
iç komisyonumuza hem de dış kamuoyun a m esaj lar halinde verilmesi 
hed e flenmiş tir . 

Kurulumu z. 23 Nisaıı'l ar ı . Ulusal Egem enlik ve Çocuk Bayram ı h ü
v iyc tınin yanıs ı ra. TBMM'nin aç ılı ş yıldönümleri olaraJ< kapsamlı tören
sel programlarla kutlam akta. ulu sal egemenliğe dayalı ve tem sili esasla
rı öngören dem okra lik yapımız ve i ş l ey i ş iyl e ilgili bilimsel topl an t ıları . ge
rek Ankar a'da gerek se yurt genelindeki üniversitclcrimizle i ş birliği yapa
rak düzenlenmckledir. Tüm siyasi parti tem silcilerinin TBMM adına ı ş

tı rak etlikleri bu toplan t ıl arda halk -parlam enter kaynaşmasının en yü k 
sek örnekleri yaşanmaktadır . 

Bu yılki 76 nc ı aç ılı ş yıldönümü etkinliklerı "Büy ük Taarru z'un Ta
rihsel Önemi İl e Yurtiçi ve Yurtdı şındak i Siyasal Sonu çl arı" başlıklı X. 
Mi11\ Egem enlik Sempozyumu ile Afyon ilimizde 22 Nısan ı 996 tarihin 

de baş l atılmış tır . 

1996 yılı faaliye tlerinin ana hedefleri. dünya üzerind eki Ti'ırk k ü ltü
rü ve tabia t varlıklarımızın envanter inin çıkartılm as ı . korunmas ı. yaşa

tılm as ı v tanttılm as ı olarak belirl enmişt ir. Bu çerçevede Adriyat ik Deni 

zi'nden Çin Seeidi'ne kadar u zan an coğrruyada bulunan Türk kültü r var 
lıklarının tespiti . korunmas ı ve tan ılılm as ı amac ıy l a. bu kültür varlıkl a

rının bulundu ğu ülke parlamentol ar ı arasında bu am açla ortak i şb irli ği 

ve politika lar üretilmesi kabul edilmiş . bu Kurul kararı . TBMM Başkan 

lık Divanı 'nca da benimsenerek uygulam aya konulmu ştur . 

Ayrıca. k amu kurum ve kurulu şlarında bulunan ger ek impar a tor

luktan intikal eden ger ek se Cumhuriye t dönemını s imgeleyen h er tü r lü 

san a t eseri ve tarihi önem taş ıyan etnoğrafik eserlerin tematık ve krono-
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lojlk e nvanterl erının çıkarlılmas ı ve m evcut envante rl erının günce ll eş li 

rilm es i il c öncelikli öze ll eştirm e kapsaınında bulunan KİT'l erde ki her 

Lürlü sana t eseri ile bu kurulu şl ardaki yönetim makaınlarında d evr iıı 

devlet adamlarınca kullanılmış tarihi eser nite li ği taş ıyan her türlü c t 

noğrafik eserl erin envanterlerinin ç ıkarıldıktan sonra olu şturulmas ı dü 

şü nülen ınü zede değerlendirilmek ü zer e TBMM'n e kazandırılınasına yö
nelik olar a l<. TBMM Başkanlık Divanıkarar ı doğrultu sunda TBMM Baş

kanlığınca Başbakanlık nezdinde gırışımierde bulunulmu ştur . 

23 Nisan 'da TBMM Ön Bahçesinde. 19 Mayı s' ta Saınsun Cumhuri 
ye t Meydanı ' nda . 26 Ağustos' ta Afyon Zafer Meydanı ' nda yaJ<ın tarihimi 

zin öze tl e ndiği. çağdaş devletimizin niteliklerini vurgulayan sen aryo ve 
özgün müzikle donatılmış TBMM Ses ve I ş ık Gösterileri, hava! fı şe k cl cs

Lekli olarak uygulaınaya konmu ş ve ayr ıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Hac ı Bektaş Veli'y i anma törenlerinde. TBMM'nin m addi ve m anevi d s

teklcrinin ifades i olarak havaı fi şek gösteril eri düzenlenmiş. böy lece ha l

kımıZII1 moraJ gücüne milli birlik ve bütünlüğüne katkı sağl anınas ı 

amaçl anmış tır . 

TBMM binaJan ve kaınpusü içeri sinde yer verilecek sanal eserlerinin 

belirlenmes i amacıyla uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmu ş 

olup . bu komisyon çaJı şmaJarını sürdürmektedir . 

"TCırk Dilinin Kullanımına İli şkin Yasa" teklifi haz ırlanmas ı konu 
sunda Kurul üyeleri il e TBMM'de grubu bulunan siyasi parti tem silcile

rinden oluşan bir başka çaJışma grubumuz da Türk Dilinin korunmas ı 

ve doğru kullanılın as ı amacına yönelik olarak çalı ş ın a larını sürdürmek 
tedir . 

TBMM'nin 75 inci Açılı ş Yıldönümü münasebetiy le hazırl anan "Tarih 
i çeri s inde Tür!< Mu slklsl Albümü" ile "Dünya Ülkeleri Ulu saJ Kl asik Mü 

zikleri Kolcksiyonu "na i ş tirak edilmi ş tir . 

İ ç i ş l e ri Bakanlığı ile İ şbirliği yapılm ak sure tıyl e her ilde 1920 'd cn gü 

nümüze k adar o ili parlam entoda tem sil eden şah s iyett e rin fotoğra f ve 
özgeçıniş l erinden olu şan "Milli Egem enlik Köşes i " adı aJtıncla siyasi tem 

silciler m üz esi gerçekleştırilmiştir. 

12 nci Gelenek se l TBMM Kupas ı Koşu su. Türkiye Jokey Kulübü or
ganızasyonuyla ı 4 Mayıs ı 996 tarihinde is tanbul Veliefendi Hipodro

mu 'nda yapılmış tır . 

Kültür sana t ve sosyal aktiviteler çerçevesinde Kültür Bakan lığı il c 
I şbirliği yapılarak TBMM üyel erı ı çın D evlet Tiyatroları , Oper a ve Bale 
Genel Müdürlüğü ve Senfont Orkestrası'nca özel temsil ve kon serl er ter 
tip edilmiş tir . 
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Kurulumuz. Ekim ayı içerisinde "Çok Partili Siyasal Hayata Kesin 
Olara!<: Geçişin 50 nci Yıldönümü" , ''Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü 
nün 70 inci Yıldönümü " münasebetıyle çeşitli üniversiteler. sivil toplum 
örgütleri ve Türk Parlamenterler Birligi ile işbirllgi yaparak geniş katılım 

lı bilimsel toplantılar düzenleyecektir. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek bi 
limsel toplantı sonuçlan daha sonra kitap halinde yayınlanacal<: ve bu 
kitaplar üniversitelerimize. halk kütüphanelerimize ulaştırılacaktır. 

TBMM Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu. son İ çtüzük degişiklikleri çer 

çevesinde yasal düzenlemeler yapı larak kurumsallaştırılmıştır. 

Tüm bu çal ışmalar, başta Meclis Başkanlık Dlvanı olma!<: üzere Da
nışma Kurulu. Grup Başkanvekilleri, Komisyonlar ve Yüce Meclis'in say
gıdegcr üyelerinin kendi görev alanları içinde büyük katkılarıyla gerçek 
l eşmiştir. Bu hususu özellikle arzetmeyi görev biliriz. 
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