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SUNUŞ 

2 4 Araltk / 995 Milletl'ekili Genel Seçimi 'nden sonra oluşan 20. Dönem TBMM'nin Başkanlt 

MIIW. 25 Ocak 1996 tarihinde Kiitahya MilletPekili Doç. Dr. Mu.l·tafa KALEMLI seçılmi~rir. 

TBMM Başkanlt,/f ı seçimi rarilıinden bu yana bir yıl geçmiştir . Bu süreçte Saym Başkanum:ın 
Mecli1 kiiniisiinden yapliklan teşekkiir koıuışmasmda ifade eliikieri şekliyle "TBMM. egemenlik ka
yıt.\/ ~ şart sı;, millerindir diistum ı •e bilinci içinde" yasama ı •e denetim göreFierini yerine getirmiştir. 

Son bir yılda . TBMM "nin lıukukl ı •e fi zik/ altyapısında mevcw eksikliklerin giderilmesine ça
ltşılmış. TBMM 'ni 21. yiizyıla lıa:ırlayabilmek amacıyla TBMM Başkan/tk Divam 'ıwı kararlan 
do,qmllll.\unda çağdaş programlar yapılmış ı ·e uygulamaya da başlanınış11r. 

Bu ciimleden olarak : 

Geçen dönemlerde de gündeme getirilmiş olmasına rağmen 1973 yı ltndan beri değiştirileme 

yen içrii:.ii/... değişrirılmiş. TBMM TV Yöneonefiği çıkanlmış11r . 

TBMM Başkanı 'mn ele aldığı ilk konulardan biri Parlamemonu11 dalıa ı ·erimli ça!tşnbilmesi

ne ol111nlu karkıları olacağı diişüncesiyle "Parri/erarası Özel Komi.1yon" ça!tşmalamıa işlerlik ka 
~andırılması olmuştur . 

Portamenroda grubu lmltman ya da remsil ediletı siyasi parri remsi/ci/erindell olnşan bn ko
misyonun yapıc t çabalan sonucu. karşılıklı diyalog ve işbirliği imkanlan arrmış. böylece de siirtin
cemec/e kalmış ba:ı .wrwılar aşılmış. içtiiziik gibi ba~ı önemli konular da çö:iime kai'Lıştumlabil

mış rir . 

Ayrıca. bu ça lışmalar sonucu milletvekili dokwıu/ına::.lığı hakkında Anayasa 'mn 83 iincii 
Maddel'i ile ilgili değişiklik teklifi Anayasa Komisyomma imikal ettirilmiş rir . Diğer rarajra11 . Tra 
fik Ya.1as1 ı·e Memurin Mulıakematı Hakkmda Kammu Mm·akkat gibi önemli konularda da Başkan 

ltkça yapılan çalışmalar ilgili komisyon/ara revdi edilmiştir . 

Biitçe göriişme/erinde ilk ke: yeni bir usul uygulanmış Pe bu sayede /996 Mal/ Yılı Biirçesinin 
görü~nıeleri .\adece alu giinde. / 997 Malf Yılt Biirçe göriişme/eri ise on giinde ramamlanmış rır . 

Yeni ı •e 1110dem bir ba.\m rnplanrısı salonu lıi::.mere açılmıştır . 

- TBMM Genel Kum/ Salonu. dünyada mePcur en son teknolojiler uygulanarak mii:;;a/...ere- di
_mlog .\istemine uygun biçimde yeniden diizenlemııekte olup; çalışmalar en geç içinde bulwıduğu 

mu:. / 997 yılt sonuna kadar rammn/anmış olacakllr . 

- M iileNekilierinin konut sormı/an çöziimlemniştir . 

- Yeni Milletvekili Halkla ilişkiler Binası Pe TBMM Arşiv Binası için ön proje çalışmalan siir-
diiriilmekredir. 

- TBMM bilgi.myar ağı yayguılaşunlmış. tüm birimlerin bilgisayar programlan tamamhm-
1111 ~ 111' . 

- TBMM 'nin intem er bağlanlot gerçekleştirilmiştir . 

- TBMM Sağ/tk Birint i de ele alulll/IŞ l'e bu birim yeniden dü::.enlenerek muayene reşhis l'e te -
daı · i imktmlart biiyük ölçüde geniş/eti/miştir. 

- Gene aynt çerçel'ede oluşrumlan fatura denetim uygulamasıyla sağ/tk lıarcama/an erkin bi
c:inıde kontrol altına alınnllş. bu arada TBMM .10ğlık giderleriyle ilgili yeni esru-tar tespit edilerek 
viiriirliiğe kon11lmuştur. 

- Halen TBMM kampusu içindeki bina/ar. yıllardan beri inşaat ı •e kullanma m/ısatlan a/ma
madıi! ı ı çin "kaça k yapılaşma " olarak nirelemnektedir. Bu hususta gerekli işlemler ramamlallm1,1 

olup. t.:iinlerle ifade edilebilecek kadar kısa bir si i re içinde sözii edilen ruhsatlar almmtş olacaktır . 
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- Ger;e11 bir \'tl ir;i11de. dış ilişkiler de çok yoğwı biçimde siirdiiriilmii:piir. 

- Kiiltiir. Sanat ı ·e Yaym Kumlu. Kütüphane Kurulu. ve Arşiv Kı.mılu gibi kumilar da l'erinı -

li çalışmalarıyla TBMM'11e önemli katkılarda bulumnuşlardır. 

- Mill/ Saravlamllt <.. köşk l'e /.:asırlann11z/a ilgili olarak ger;en bir yt! önemli ad1mlam. attiını 

Ia ra .\ahne olmuştur . 

TBMM Başka11/ığı. Mill/ Saraylanm1~1 atalanlluzdan devrald1ğı "Mims" olarak değil. gele

cek kuşaklardan aldıj?ınu~ "Ödiilıç" değerler olarak görmektedir ve diinya kiiltiir miraSllllll buna

dicle örneklerinin sağlıklı şekilde yannlara intikaline yönelik yoğun bir çaba içerisine/edir. 

Diinya müzeci!iğinde layık olduğumuz yere gelebi!meyi amaçlayan TBMM Başkanlıği. Mi/If 

Saraylarda makro eliizeye/e bir planlamayi gerekli görmüştür. 

Sö~ii edilen bu amaca uygun olarak. TBMM Başkalll Sayın Mustafa KALEMLi 'nin 12 Nis(11ı 
/996 wrilıinde Mil// Saraylarda biz~at yapliklan incelemeler ve anuıda verdikleri talimatlar doğ

rultuswıda yapt!an r;alışmalar süratle tamamlanmış ve hazırlanan "Saray. Köşk ve Kasu·/arriiiiZ/Iı 

On Yil Hedefli Master Pla111" TBMM Başkanlik Divanmın 20 Haziran /996 tari/ı ve 16 Sayılı Ka 

ran ile ka/ml edilerek yiiriirliiğe girmiştir. 

Gene aynı çerçe ı ·ede. Saray. Köşk ve Kasır/ar ile b11nlann içinde b11/ıman taşımr kiiltiir ı •ar 

lı/..lan. tarih/ halıçeleri ı ·e çe ı • re leri11in korıınıa ve değerlendirme lri~metlerinin bilimsel esaslara 
göre yii riitiilmesini sağlamak i ize re "Bili111 ve Değerlendirme Kurulu " oluşt11mlmuştur . 

TBMM Başkaulığllll/1 Mi/ll Saraylammza ilişkin ilkeleri. özetle doğm ve kimlikli bilimsel ko 
ruma. halka açiima. eğitim ve tamtun, mii~e içinde miize. miize içinde yaşatma şeklindedir. 

Yi ice Atatürk 'iin "Di in devletin yönetildiği, yönetenlerin içinde. yaşad1ğ1 saray. köşk ve kasir

lar artık ulııswı . onu11tek temsilcisi Türkiye Biiyük Millet Meclisi'nin sommlııluğ1mdadır" ilkesine 

bajf/1 olarak. Mill/ Sarayiann çağdaş gelişmeler ış1ğında çok yöniii diişüniilmesine ve halka açii

IIWSılla karar ı•eriltrıiş. aynı doğrultuda başlangıcından giiniimiize değin Cımıhuriyet Tarihinili 

_ra~d1,if1 Meclis binalannll<.lll ayrı ayrı kimliklerinin korımarak gelecek kuşaklara tamtdmas1. taşuı 

ması amaç edi11ilmiştir. 

l'ukanda belirtilen ilkeler doğrultusunda belirtilen çalışmalar sonuc11 her an patlama telili

kesi ile karşı karşıya ola11 Daimahalıçe Sarayı bu tehlikedeli kurtanlmış. Daimabahçe Sarayı '1111ı 

adeta akci,~e rleri temi~lemniştir. Yıllardan beri de11ize kayma telı/ikesi ile karşı karşıya olan Kii 

çiiksu Kasrttıcia bilimseltemellere dayali olarak gerekli önlemler alillliliŞ l'e kiiltiir miraSlll/I Z ıli bu 

naclide eseri ziyarete açılacak hale getirilmiş olup. Daimabalıçe Sarayt iç Hazine Böliimii ile gene 

ayn1 yerde tablo komermsyon laboratuvarı ile birlikte iki gün sonra açılışı yapılacaktir . 

TBMM'ni 21. yüzyıla haZiriamaya yö11elik bu ve benzeri çalışmalan1111: 1997 yılmda da siir

diiriilecektir. 

Tiim bu çallŞIIIalar başta Tiirkiye Büyiik Millet Meclisi Başkanlik Dil'mll olmak üzere Dallişma 

Kumlu. Grup Başkanvekilleri. Komisyonlar ve Yüce Meclis 'in sayg1değer ii.yelerinin kendi göreı· 

almiları içi11de biiyük katkilanyla gerçekleşmiştir. Ayrıca. yazıli ve görsel ba.sm1mızm yap1c1 eleşti

rileri de çalişmalamnı<.da çok yarar/i olmuştur. Bu hususları özellikle arz etmeyi görev biliriz. 

A11kara - 25 Ocak /997 

VI 

Doç. Dr. Necdet BASA 
TBMM Genel Sekreteri 
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I. BAŞKANLIK ÇALIŞMALARI 

ı . SEÇiM 

24 Aralık ı 995 günü yapılan Milletvekili Genel Seçimlerı sonucunda 
oluşan 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Ocak 1996 günü 
toplandı ve milletvekilleri andiçerek görevlerine başladılar . 

Andiçme töreninin ardından çalışmalarına 10 gün ara veren TBMM. 
18 Ocak 1 996 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 ulaşılamadı. 25 Ocak'ta yapılan dördüncü tur oyla
ma sonucunda, Kütahya MU!etveklli Doç . Dr . Mustafa Kalemli, 343 mil
lclvckilinln oyunu alarak TBMM Başkanı seçildi. 

TBMM Başkanlıgına seçilen Mustafa Kalemli, Meclis Kürsüsünden 
yaptıgı teşekkür konuşmasında şöyle dedi : 

" Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 
Hepinizi saygıyla seld.mltyorum. Biraz önce verdiğiniz oy
larla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yirminci Dönem Baş

kanı'nı seçmiş bulunuyorsunuz. Bu sonuç, teker teker 
bütün milletvekillerinin katkılarıyla alınmıştır. Şahsı

ma gösterilen bu teveccüh ve itimada kalbi teşekkürleri

mi sunuyorum. 
Değerli Milletvekilleri, 
Yeni bir genel seçimin sonunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı teşekkülü için, 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 içinde ya
sama görevlerini yerine getirecektir. 
Ağır bir mesuliyet aldığırnın idraki içindeyim. Görevin bu 
ağırlığı başarının da en büyük yol göstericisidir. Bu gö
revin ifasında, değerli milletvekillerinin önce tenkitleri, 
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
m ek istiyorum. 
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Her şeyden önce, Uı.ik ve demokratik Cumhuriyetin tara
fındayım. Anayasanın, yasaların ve İçtüzüğün tarafın
dayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, bu yüce çatı
dan, bu yüce çatı altındaferagatle görev yapan milleti
mizin gerçek temsilcilerinden ve Yüce Milletten yana ta
rafım. 

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 daha rahmetle anı
yorum. 
Bugüne kadar üstün bir görev ve sorumluluk anlayışıyla 
Geçici 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. Danışma Kurulu 'nun önerisi üze
rine. Genel Kurul'da kabul edilen karara göre. Başkanlık Divanı'nda da
ha önce üç olan İdare Amirlerinin sayısı beş'e, daha önce yedi olan K:Hip 
üyeilkierin sayısı da sekiz'e çıkarıldı. Buna göre Başkanlık Divanı üye sa
yısı. TBMM Başkanı dahil toplam I 8 olarak belirlendi. 

Ayrıca, yine Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurul'da kabul edilme
siyle. daha önce 21 üyeden oluşan Meclis Komisyonlarının üye sayıları 
25'e çıkarıldı. TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu ll ve Dilekçe Ko
misyonu da 9 üyeden oluştu. 

Ocak ayı Içerisinde. siyasi parti grupları. Başkanlık Divanı 'nda ken 
dilerine düşen üyelik oranında başkanvekili. katıp üye ve idare amirlik
leri seçimi ilc grup başkanvekilieri seçimlerini tamamladılar. Nisan ayı
na kadar da Meclis Komisyonlarının Başkan ve üyeliklerinin seçimlerı 
sonuçlandı. 

TBMM 20 nci Döneminin ilk Başkanlık Divanı Toplantısı. 8 Şubat 
1996 tarihinde yapıldı. Devletimizin temel organı. milletimizin sarsılmaz 
ve vazgeçilmez güven kayna~ı olan Yüce Meclis'in her yönüyle örnek bir 
kurum haline getirilmesi: ça~daş parlamento yapısı ve işlerligine kavuş

turulması amacıyla gereken çalışmalara hızla başlandı. 

2 . PARTİLERARASI ÖZEL KOMiSYON ÇALIŞMALARI 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin göreve seçildikten sonra ele aldı 

~~ ilk konu . Parlamentonun daha verimli çalışabllmesi için gerekli orta
mın sağlanması oldu . TBMM Başkanı Kalemli. bu amaca yönelik olarak 
Partilerarası Özel Komisyon çalışmalarına işlerlık kazandırdı. 
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Parlamentoda grubu bulunan ve parlamentoda tems11 edilen partile
rin temsilcilerını biraraya getiren. karşılıklı diyalog ve işbirliği olanakla
rını üst düzeye çıkartan komisyona işlerltk kazandırılması sayesinde yıl
lardan beri defalarca gündeme gelmelerine karşın bir türlü sonuçlandırı
lamayan sorunlar aşıldı. 

a) İçtüzük Değişikliği 

Meclis Başkanlığının etkin girişimleri. siyasi parti gruplarının Işbirliği 
ve yoğun çabaları ilk ürününü İçtüzük değişikliklerının gerçekleştirilme
siyle verdi. Partilerarası Özel Komisyonda belirlenen 20 maddelik İçtüzük 
değişikliği önerisi, TBMM Genel Kurulunun 16 Mayıs 1996 günkü toplan
tısı sonucunda ittifakla kabul edildi ve yirmiüç yıldır gerçekleştirilemeyen 
İçtüzük değişikliklerine Imza onuru 20. Dönem üyelerince paylaşıldı. 

b) Uyum Yasaları 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nın ele aldığı ikinci önemit konu Ise 
uyum yasaları oldu. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin girişimlerı so
nucunda. 23. 7 . I 995 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği nede
niyle mevcut yasalarda yapılması gereken düzenlernelerin siyasi parti 
temsilcilerinden oluşacak bir platformda belirlenip tartışılması amacıyla 
özel bir komisyon oluşturuldu. 

Partilerarası Özel Komisyon. TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi lle 
siyasi partıler tarafından uyum yasaları konusunda hazırlanan önerileri 
ve Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83 üncü maddesi
nin değlştir1lmesi amacıyla siyasi parti grupları tarafından verilen deği
şiklik önerllerini ele aldı. 

Bu öneriler üzerınde yapılan çalışmalar sonucunda tam bir konsen
sus içerisinde hazırlanan Anayasa Değişikliği Teklifi Anayasa Komisyo
nu'na sevkedilmek üzere TBMM Başkanlığına sunuldu . 

Partilerarası Özel Komisyon. Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını 
düzenleyen 83 üncü maddesının değiştirilmesiyle ilgili öneri üzerindeki 
çalışmalarını da tamamlayarak TBMM Başkanlığına sundu. 

Komisyon, uyum yasaları çerçevesinde; Sendikalar Yasası, Dernekler 
Yasası. Siyasi Partiler Yasası ve Memurın Muhakemat Yasasında yapıl
ması gerekli olan düzenlemeler ile Anayasa'nın Yargı Bağımsızlığı ile ilgi
li maddeleri. üyelikle bağdaşmayan işler başlıklı 82 nci maddesı ve Mec
lis soruşturmasıyla ilgili çalışmaları düzenleyen 100 üncü maddesı ile il
gili öneriler üzerindeki çalışmalarını Ise halen sürdürmektedir. 

3 . YASAMA ÇALIŞMALARI 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Anayasa. içtüzük ve mevcut yasalar
la kendisine verilen görevlerı yerıne getirirken, diğer yandan da Kütahya 
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Milletvekili olarak yasama çalışmalarına katılarak, kamuoyunu ilgilendi
ren konularda hazırladığı yasa önerilerini TBMM Başkanlığına sundu. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli tarafından sunulan yasa önerileri ve 
önerllerin son durumuna ilişkin bilgiler şöyl e : 

Esas No. ,.Ö""'z""e""'ti ____ _ 

2 / 161 TBMM İçti'ızüğünün 
55. Maddesinin Değış

tlrilmesi Hk. Tek . 

2 / 415 M. Kalemli ve 183 

arkadaşının TC Ana

yasasının 96. Mad

desinin değiştırilmesi 

Hk. K. Tek. 

2/472 

2 / 615 

2 / 617 

Yükseköğretim Kurum

ları Teşkilatı H k. 41 Sa

yılı KHK'nin DeğişUrlie

rek Kabulüne Dair Ka

nunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi 

Memurlar ve Diğer Ka

mu Görevlilerinin Gö

revsel Suçlarının So

ruşturulması Usulü Hk. 

Kanun Tek . 

2918 Sayılı Karayolları 

Trafik Kanununda De

ğişiklik Yapılması Hk. 

Kanun Teklifi 

4 . ÖZEL TOPLANTlLAR 

Havale Edildiği 

Komisyon 

Anayasa 

Anayasa 

Son Durum 

Karar:424 

B:53- l6.5.96 

Komisyonda 

Plan-Bütçe (Tali) Komisyonda 

Milli Eğitim (Esas) 

Adalet Komisyonda 

İçişleri Komisyonda 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, parlamentonun etkin ve verimli ça
lışmasını sağlamaya yönelik girişimlerinin yanısıra kamuoyunu yakın
dan ilgilendiren sorunların gündeme getirilmesine, sorunların çözümü 
konusunda tartışma ortamının yaratılmasına ve bu konularda kamuoyu

nun dikkatının çekilip bilgilendirilmesine yönelik özel toplantıl ara da 
ağırlık verdi. 

4 



a) Trafik Sorunu 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin bu bağlamda gerçekleştirllmesı
ni sağladığı lik toplantıda trafik sorunu ele alındı. Karayollan Trafik Ka
nununda değişikilk öngören yasa tasarısının TBMM Başkanlığına sunul
masını takiben düzenlenen sempozyumda, Türkiye Kazaları Önleme 
Vakfı. Türkiye Şoförler ve Otomobllcller Federasyonu Yönetıcileri lle bill
madamları ve TBMM İçişleri Komisyonu temsilcilerı biraraya gelip trafik 
sorununu tartıştılar. Bu tartışmada yasa tasarısının getirdikleri ele alın
dı . eksikliklerine ilişkin öneriler belirlendi. 

b) Özürlüterin Sorunları 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin girişimlerı sonucunda 3 Aralık 
Dünya Özürlüler Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda özürlülerin so
nınları gündeme getirildi. Parlamento çatısı altında gerçekleştirilen bu top
lantı sırasında özürlü vatandaşlarımız. Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurul
masını ve özürlülerle ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklikler 
yapılmasını öngören yetki tasarısı üzerinde partller arasında görüşbirliği 
sağlandığı müjdesini aldılar. Bu müjde toplantının hemen ertesinde adıge
çen tasarının Genel Kurulda yasalaşmasıyla hayatiyet kazandı. 

5. HALKLA İLİŞKİLER 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, geride bıraktığı bir yıllık çalışma dö
nemi içerisinde ülkemizin gerçek sahibi olan yurttaşlarımızia ilişkiye özel 
bir önem ve ağırlık verdi. Sorunlarının çözümü ıçın TBMM Başkanlığına 
başvuruda bulunan yurttaşlarımızın soruları ile tek tek ilgilendi. Yurt
taşlarımızın yanısıra kamu yararına çalışan dernekler ve belediye baş

kanları da karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda zaman zaman 
TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu . 

a) Yurttaşlardan Gelen Başvurular 

Gerlde kalan bir yıl ıçerisinde TBMM Başkanlığına yazılı ya da sözlü 
olarak ulaştınlan toplam 3 564 başvuru titiz bir değerlendirmeye tabi tu
tuldu ve başvurulardan 2 389'u , 3071 Sayılı Dilekçe Kanununa uygun 
olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına havale edildi. Bu başvurular 

dan ı 856'sına ilgtll kurumlardan alınan yanıtlar başvuru sahiplerine ile
tildL Geri kalan başvurularla ilgili takip çalışmaları sürdürülüyor. 

Yurttaşların başvuruları üzerine yapılan değerlendirmeler sonucun
da. bunların yüzde 38'inln Iş taleplerinden. yüzde 23'ünün çeşitli konu 
lara Ilişkin tepki. görüş ve lhbarlardan. yüzde 16'sının eğitim ve sağlık 
konularından . yüzde ll'inin sosyal güvenlikle ilgili sorunlardan yüzde 
?'sinin parlamentonun çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerden, yüzde 
5'inlnse diğer konulardan oluştuğu belirlendi. 
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b) Belediyelerin Talepleri 

Gerlde bıraktığımız yıl Içerisinde yuttaşların yanısıra muhtelif parti
lerden seçilen belediye başkanları da sorunlarını ve ülke sorunlarının çö
zümüne ılişkin görüş ve önerilerini TBMM Başkanlığına ilettiler. TBMM 
Başkanı Mustafa Kalemli. belediye başkanlarından gelen bu başvuruları 
da herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın anında değerlendirip özellikle 
hızmet ağırlıklı olanları öncelikle ilgili bakaniıkiara iletti. 

c) Sivil Toplum Örgütlerinin Başvurulan 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. geride bıraktığımız yıl ıçerısınde ka
mu yararına çalışan dernekler. vakıflar. sendikalar ve meslek kuruluşla
rının oluşturduğu sivil toplum örgütleri ile sıcak ilişkiler kurulmasına 
özen gösterdi. Bu kuruluşlarının sorunlarına ve ülke sorunlarına ili şkin 
tespit ve çözüm önerllerine kulak veren TBMM Başkanı Mustafa Kalem
li. bu kuruluşların başvurularını da değerlendirilmek üzere anında siya
si parti gruplarına. bakanlıklara. ilgili komisyonlara intikal ettirdi. 

GELEN - GiDEN EVRAK 

Gelen Evrak Giden Evrak 

Bakanlıklar Hava]e Genel Md. Havale mM.M.kJ 
Ferdi Toplu Genel Cevap Cevap Cevap Cevap Hava~ Cevap Cevap Genel 

MiiiD.l MiirDl -
.QWw QW .I$m ~ .Qrle.n s OOkıı Qclıısıı .Qrle.n .I$m I2Willn 

2 517 123 2 640 254 287 541 28 43 71 853 282 330 612 ı 465 

BAKANLIKLARA HAYALE EDİLEN 

Hava! e 

Bakgnlık Ed1kn SQnı.ı~lanan iıl~n~n A~ıklama 
Başbakanlık 61 33 28 
Dışışle ri Bakanlığı 25 16 9 
Devlet Bakanlığı 46 14 32 
Adalet Bakanlığı 46 31 15 
Milli Savunma Bakanlığı 24 8 16 
İ çişleri Bakanlığı 50 29 21 
Maliye Bakanlığı 34 16 18 
Milli Eğitim Bakanlığı 44 24 20 
Bayındırlık ve İskan Bak . 25 16 9 
Sağlık Bakanlığı 25 14 ı ı 

Ulaştırma Bakanlıgı ll 5 6 
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Havale 

Bakanlık .E.d1kn SQn.ı.ıclanan İı;l~n~n &cık lama 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 17 9 8 
Çal. ve Sos . Güv Bakanlığı 31 13 18 
Sanayı ve Ticaret Bakanlığı 15 9 6 
Enerji ve Tabii Kay. Bak. 17 8 9 

Kültür Bakanlığı 14 7 7 
Turizm Bakanlığı 22 14 8 
Orman Bakanlığı 26 15 ı ı 

Çevre Bakanlığı 8 6 2 

Toplam 541 287 254 

6 . TEMSiL ETKİNLİKLERİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, 1996 yılı içerisinde Yüce Par1amen 
tomuzu ulusal ve uluslararası platformlarda parlamentonun onuruna 
yaraşır bir biçimde temsil etme konusunda özel bir titizlik sergiledl. 

a) Uluslararası Toplantılar 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, başkanlığının birinci yılı içerisinde 
ülkemızın ev sahipliği yaptıgı dört uluslararası toplantıya katıldı. Geride 
bıraktığımız bir yıllık süreçte PAB, HABİTAT. KEİPA ve NATO Uluslarara
sı Güvenlik ve İşbirliği Toplantılarına katılan TBMM Başkanı Mustafa 
Kalemli. bu toplantılarda yaptığı konuşmalarla uluslararası sorunlar ko
nusunda ü lkemizin görüşlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. TBMM 
Başkanı Mustafa Kalemli. PAB ve NATO Uluslararası Güvenlik ve İşbirli
ği toplantılarında ev sahipliği görevini de üstlendi. 

b) Yabancılada Görüşmeler 

Gerlde bıraktığımız bir yıllık süreç içerisinde TBMM Başkanı Mustafa 
Kalemli. toplam 97 yabancı konuk ile görüşmelerde bulundu. Görüşme
lerden 8'1, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in çağrılısı olarak ülkemiz
de bulunan cumhurbaşkanları düzeyinde. 1 1 'i TBMM Başkanlığının ko
nuğu. ya da ülkemizde düzenlenen uluslararası toplantı çağrılısı olarak 
ülkemizde bulunan parlamento başkanları düzeyinde gerçekleşti. 

Ülkemizde bulunan yabancı misyon şefleri ile diyalog konusuna da 
ağırlık veren TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, aynı dönemde ülkemizde 
görev yapan 42 büyükelçiyi kabul ederek görüş alış, verişinde bulundu. 
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli bunların yanısıra çeşitli nedenlerle ül
kemizde bulunan toplam 36 yabancı heyeti kabul ederek görüştü . 
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1996 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZiYARET EDEN CUMHURBAŞKANLARI 

Mı- SQxadı Unvanı zıxar!;;t Tarıhı 

Edvard SHEVARDNADZE Gürcistan Devlet Başkanı 4.4 .1996 

İmamali RAHMANOV Tacikistan Cumhurbaşkanı 6.5.1996 

Mircec SNEGUR Moldova Cumhurbaşkanı 23.5.1996 

Thomas KLESTiL Avusturya Cumhurbaşkanı 25.6.1996 

Kira GLİGOROV Makedonya Cumhurbaşkanı 28.6.1996 

Alyaksandr LUKESENDA Belarus Cumhurbaşkanı 25.7.1996 

Arpad GÖNCZ Macaristan Cumhurbaşkanı 17.10.1996 

Leonid KUCHMA Ukrayna Cumhurbaşkanı 27.11.1996 

I 996 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZiYARET EDEN PARLAMENTO BAŞKANLARI 
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Adı- SQJ::adı 

Vasıf TALİBOV 

Peter TAPSELL 

Ahmet Fethi SURUR 

Leni FISCHER 

Yousaf RAZA CILANI 

Saad Hayel SROUR 

Omurberg BAYGELDi 

Blagovest SENDOV 

Unvanı 

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti 

Alı Meclis Başkanı 

Yeni Zelanda Meclis Başkanı 

PAB Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan Mısır 

Meclis Başkanı (İSTANBUL) 

PAB Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan AKPM 

Başkanı (İSTANBUL) 

PAB Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan Pakistan 

Meclis Başkanı 

PAB Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan Ürdün 

Parlamento Bşk . (İSTANBUL) 

Kazakistan Senato Başkanı 

Bulgaristan Cum. Halk 

Meclisi Başkanı 

KEİPA Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan Gürcistan 

Parlamento Bşk. (İSTANBUL) 

Ziyaret Tarihi 

14.3.1996 

2.4.1996 

13.4.1996 

19.4.1996 

19.4.1996 

20.4.1996 

12.6.1996 

18.6.1996 

10.7.1996 



Qıao SH! 

Cumhurbaşkanları 
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KEİPA Toplantısı nedeniyle 

Ülkemizde bulunan AKPM 

Başkanı (İSTANBUL) 

10.7. ı 996 

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal 

Halk Kongresi Daimi 

7.11.1996 

Kom. Bşk . 

SAYIN BAŞKANIN KABULLERİ 

Meclis 
Başkanları 

ı ı 

Büyükelçller 

42 

Diğerleri 

36 

Toplam 

97 

SAYIN BAŞKANIN YABANCI KONUKLARLA GÖRÜŞMESi 

11% 

44% 

c) Törenler 

9 CUMHURŞAKANLAR i 

D MECLiS BAŞKANLARI 

t'9 BÜYÜKELÇiLER 

ODiÖERLERi 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, 1996 yılı içerisinde resmi bayram
larla devlet protokolünün uygulandıgı törenler dışında çeşitli kurum ve 
kuruluşlar tarafından düzenlenen 8'i ödül, 8'i açılış, 6'sı diploma, 16'sı 

konferans, sempozyum, ı 8 '! de çeşitli olmak üzere toplam 56 törene ka
tıldı. törenierin 27'sinde açış konuşması yaptı. 
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II. YASAMA VE DENETİM ÇALIŞMALARI 

20. Dönem çalışmalarına 8 Ocak 1996 tarihinde başlayan TBMM Ge
nel Kurulu. Bırıncı Yasama Yılında 91. İkinci Yasama Yılında 4 7 olmak 
üzere toplam 138 blrleşim yaptı. 4 birleşim dışında Genel Kurul birleşim
lerinin tamamında toplantı yeter sayısı sağ;landı. 

1. KANUN TASARI VE TEKLiFLERİ İLE KANUN HÜKMÜNDE KARAR

NAMELER : 

Dönem başından bugüne kadar Başkanlıgımıza. Cumhurbaşkanınca 

bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve hükümsüz sayılmayan (ı 9) 

adet kanun da dahil olmak üzere (303) adet kanun tasarısı ile 19 uncu 
Dönemden Intikal eden ve hükümsüz sayılmayan (266) adet ve bu dö
nemde gelen (ı ı adet olmak üzere toplam (267ı adet Kanun Hükmünde 
Kararname geldi. Ayrıca . milletvek111erlnce (655) adet kanun teklifi veril
di. 

Tasarılardan (83) adedi (79) kanun oldu. (4) adedi Hükümete geri ve
rildi. Halen (60ı adet tasarı gündemde. (l56ı adet kanun tasarısı Ise ligı
li komisyonlarda bulunmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerden (2) adedi kanunlaştı. Anayasa 
Mahkemesince tümü Iptal edilmiş olan (26) adedi Başkaniıkça Işlemden 
kaldırıldı. Halen (5) adet Kanun Hükmünde Kararname gündemde. (234) 
adet Kanun Hükmünde Kararname ise ilgili komisyonlarda bulunmakta
dır. 

Tekliflerden (24ı adedi (8ı kanun oldu. ( 1 ı ı adet İçtüzük degişiklik 
teklifi karar oldu. (ı 1) adet teklif sahiplerince geri alındı. Halen ( 17) adet 
tcklif gündemde. (592ı adet kanun tekltfi ise ilgilt komisyonlarda bulun
maktadır . 

Ayrıca : güvenoylaması. olaganüstü halin ve çokuluslu gücün görev 
sü relerinin uzatılması . komisyonların kurulması. üyelerinin seçilmesi. 
görev sürelerinin uzatılınası .... gıbı konularda (88) adet Türkiye Büyü!< 
Millet Meclis i kararı alındı. 

2. TEZKERELER : 

Yasama dokunulmazlıkları konusunda. 19 uncu dönemden intikal 
eden (3oı adet ve bu dönemde gelen (32ı adet olmak üzere Başkanlıgımı
za toplam (62) adet Başbakanlık tezkeresı gelmiş olup. ( 1) adedi Hüküme
tc geri verildi. (61) adedi ise halen Karma Komisyonda bulunmaktadır. 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 19 uncu dönemden intikal 
eden (7) adet ve bu dönemde gelen (8) adet olmak üzere Başkanlıgımıza 
toplam 05ı adet Başbakanlık tezkeresl geldi. Bunlardan (3) adedi Hükü
mete geri verilmiş. ( 12) adedi ise halen Komisyonda bulunmaktadır . 

lO 



20 NCİ DÖNEM 

(8. ı. 1996 - 20. ı. 1997) 

3. TASARILAR 

Gelen : 303 (Cumhurbaşkanınca geri gön
derilen ve hükümsüz sayılma
yan 19 adet kanun dahil) 

Komisyonlarda Bulunan 

Kanunlaşan 

Gündemde Bulunan 

Hükümet Tarafından 

Geri Alınan 

Genel Kurulda Reddedilen 

156 

83 Adedi 79 kanun 

60 

4 

TOPLAM 303 

4 . TEKLiFLER 

Gelen 

Komisyonlarda Bulunan 

Kanunlaşan 

Karar Olan 

: 655 

: 592 

: 24 Adedi 8 Kanun 

(İçtüzük Değ. Tek.) ll 

Gündemde Bulunan 17 

Üyeler Tarafından Geri Alınan : 1 ı 

Genel Kurulda Reddedilen 

TOPLAM 655 

5 . KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 

Gelen : 267 (266 adedi 19 uncu dönemden 
intikal) 

Komisyonlarda Bulunan 

Kanunlaşan 

Gündemde Bulunan 

: 234 

2 

5 

ll 



Başkaniıkça İşlemden Kaldı

rılan 26 (Anayasa Mahkemesi tümü 
nü Iptal ettiğlnden) 

TOPLAM 267 

6 . YASAMA DOKUNULMAZLIK TEZKERELERİ 

Gelen 

Komisyonda Bulanan 

Gündemde Bulunan 

Hükümet Tarafından Geri 

Alınan 

Dönem Sonuna Ertelenen 

Yasama Dokunulmazlığı 

Kaldırılan 

TOPLAM 

7. ÖLÜM CEZASI TEZKERELERİ 

Gelen 

Komisyonda Bulunan 

Gündemde Bulunan 

Hükümet Tarafından Geri 

Alınan 

TOPLAM 

8 . DENETİM 

62 (30 adedi 19 uncu dönemden 

intikal) 

61 

ı 

62 

15 (7 adedi 19 uncu dönemden 

intikal) 

ı2 

3 

ı5 

20 ncı Dönem 1 ve 2 nci Yasama Yılında Başkanlığınıza; 

- 412 adet sözlü soru önergesi verildi , bunlardan; 33 adedi cevap
landırıldı. 90 adedi yazılı soruya çevrildi. 75 adedi geri alındı, 2 ı ı adedi 
gündemde olup 3 adedi gündeme girecektir. 

- 1936 adet yazılı soru önergesi verildi, bunlardan 1387 adedi cevap
landırıldı. 88 adedi (İçtüzük değişikliğinden önce) sözlü soruya çevrildi. 
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266 aded i süresi içinde cevaplandırılmadı , bu soruların cevaplandırılma
dıgı Gelen Kağıtlarda yayımlandı. yazılı sorulardan 3 adedi geri alındı, 5 
adedi iade edildi. 187 adedi halen işlemdedir. 

- 8 adet genel görüşme önergesi verildi. bunlardan; 4 adedi kabul 
edildi. 1 adedi önerge sahiplerinin talebi üzerine Meclis araştırmasına 
çevri ldi. 4 adedi halen gündemdedir. 

- ı O adet M ecU s soruşturmas ı önergesi verildi. 5 adedi kabul edile
rek komisyon kuruldu, (kurulan komisyonlardan 2 'si raporunu Başkan
lıga sundu) 3 adedi reddedildi. 1 adedi ise yeterli imza kalmadığından iş
lemden kaldırıldı. Ayrıca. 19 uncu dönemden intikal eden 2 adet Meclis 
soruşturması önergesi görüşülerek Yüce Divana sevkine mahal olmadı
ğına karar verildi. ı adedi ise halen işlemdedir. 

- 140 adet Meclis araştırması önergesi verildi, bunlardan; 5 adedi 
reddedildi. 23 adedi kabul edildi. (Kabul edilen önergeler için 14 adet 
Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Kurulan komisyonlardan ı O 
adedi raporunu Başkanlığa sundu . 3'ü Genel Kurulca görüşüldü . ) Öner
gelerden 1 adedi ise yeterli ımza kalmadığından işlemden kaldırıldı. 111 
adedi halen gündemdedir. 

- 6 adet gensoru önergesi verildi, 4'ü reddedildi, l'i Bakanlar Kuru
lu. l 'i de bakan Istifa ettiğinden işlemden kaldırıldı. 

20.1.1997 

20 NCİ DÖNEM DENETİM FAALİYETLERİ 

Genel 

~özlü ~oru Y~zılı ~Qr:y Qörüşm~ 

Gelen 412 Gelen 1936 Gelen 

Cevaplanan 33 Cevaplanan 1387 Kabul Edilen 

Yazılıya Çevr!len 90 İade Edilen 5 Reddedilen 

Geri Alınan 75 Geri Alınan 3 Gündemde 

İşi. Kaldırılan işlernde 187 işlernde 

Gündemde 2 ı 1 Cevaplanınayıp Geri Alınan 

Gelen Kağıtta 

Yayım. 266 

Gündeme Girecek 3 Sözlüye Çevrilen 88 M. Araştırmasına 

Çevrilen 

Gel. Kağ. Yayım. 

Cevaplanan 

8 

4 

3 

13 



14 

MECLiS MECLiS 

SORUŞTURMASI ARAŞTIRMASI GENSORU 

Gelen lO Gelen 140 Gelen 

Kabul Edilen 5 Kabul Edilen 23 Reddedilen 

Reddedilen 3 Reddedilen 5 İşi. Kaldırılan 

İ ş i. Kaldırılan Geri Alınan işlernde 

i şlernde Gündemde lll Kabul Edilen 

İşlemden Kaldırılan ı Geri Alınan 

Raporunu Veren lO 

Tekrar Kom. 

Kurulan 

Raporunu Verip 

Görüşülen 3 

işlernde 

9 . KAMU İKTiSADI TEŞEBBÜSLERİ KOMiSYONU 20 . DÖNEM 

ÇALIŞMALARI (20 . 1. 1997 TARİHİ İTİBARİYLE) 

Komisyonun Denetım Çalışmalarına Başlama Tarihi 8 .5. 1996 

Üst Komisyonun Yaptığı Birleşim Sayısı 

Oluşturulan Alt Komisyon Sayısı 

Alt Komisyonların Toplantılara Başlama Tarihi 

Alt Komisyonların Yaptığı Toplantı Sayısı 

48 

25 

10.5.1996 

48 

Alt Komisyonların Toplantılarının Bltım Tarihi 25 . 12. 1996 

İbra Edilen Kuruluş Sayısı (Kuruluş ve Müesseseler) ı 46 

Genel Görüşmeye Sunulan Kuruluşlar (Kuruluş. 

Baglı Ortaklık ve İştlrakler) 152 

19 

6 

4 

Şartlı İbra Edilen Kuruluş ile Baglı Mües . 

İbra Edilmeyen Kuruluş ve Müessese Sayısı 2 (73 adet mües.) 

lO . DİLEKÇE KOMiSYONU 

20.1.1997 

20. Dönemde Gelen Dilekçe Adedi : 930 

20. Dönemde Karara Baglanan Dilekçe Adedi : 555 

incelenmek Üzere Bakanlıklarda Bulunan 

Dilekçe Adedi : 235 

Başkanlık Dlvanı Toplantısına Sunulmak Üzere 

Hazır Bulunan Dilekçe Adedi : 140 



6. İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMiSYONU 

Komısyonumuza 20. Dönem Yasama Yılı başlangıcından itibaren 128 
adet başvuru yapıldı, yapılan bu başvurulardan 90 adedi sonuçlandırıl
mış. 32 adedinin işlemleri devam etmekte olup 6 adet başvuru da değer
lendirilmeye alınmıştır. 

Komisyonumuz 20. Dönem 1. Yasama Yılında 5 adet, 2. Yasama Yılı 
içerisinde 3 adet olmak üzere toplam 8 adet toplantı yapmıştır. 

Komisyonumuzun 8.5.1996 tarihli 3 üncü toplantısında; 

1) 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun de
ğiştirilmesi. 

2) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelecek olan insan hakları ih
la llerini sürekli olarak izlemek ve Komisyon çalışmalarını bu doğrultuda 
yönlendirmek. 

3) Mer'i Hukukumuzun Evrensel İnsan Hakları standartlarına 
uyumlaştırılması konusunda çalışmalarda bulunmak amacıyla, 

Alt Komisyonlar oluşturulmuştur. 

Komisyonumuz 8.10.1996 tarihli 1 inci toplantısında Diyarbakır Ce
zaevinde meydana gelen olayları incelemek amacıyla bir alt komisyon 
oluşturulmuş. alt komisyon çalışmalarını tamamlayarak raporunu Ko
misyon Başkanlığına sunmuş. Komisyonumuzun da 3 .12.1996 tarihli 2. 
toplantısında alt komisyonun raporu oybirliği ile kabul edilmiş ve TBMM 
Başkanlığına 4.12.1996 tarihinde sunulmuştur. 

Komisyonumuzun çeşitli tarihlerde yapmış olduğu toplanWarda; 

Avrupa Parlamentosunun kararı ve Uluslararası Af Örgütü'nün baş
lattığı kampanya sonrasında İnsan Hakları konusunda son dönemde ül
kemiz aleyhine yürütülen kampanyalarakarşı yurtdışında gerekli temas
larda bulunup. çalışmalar yapılması. Ankara. İstanbul. Manisa. İzmir 
başta olmak üzere bazı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin durum 
ları ile cezaevi koşulları hakkında incelemeler yapmak, Türkiye'de din. 
vicdan ve ınanç özgürlüğü lle ilg!li ihlalleri incelemek amacıyla alt komis
yonlar oluşturulmuştur. Bu alt komisyonlar çalışmalarını yürütmekte
dır. 

7.1.1997 tarihinde Komisyonumuz olağanüstü toplanarak. Diyarba
kır ' ın Lice İlçesinde meydana gelen olayları incelemek amacıyla bir alt ko
misyon oluşturmuş. oluşturulan bu alt komisyon yerinde gerekli incele
me ve araştırmalarını yapmıştır. 

Batı Trakya Türk azınlığı liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in ölümüne 
yol açan trafik kazası ile ilgili olarak "Ihmal sonucu adam öldürmek''ten 
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sanık Zisis Arabatzis 'in ceza davası 22 Ocak I 997 Çarşamba günü Sela
nik 3 Hakimli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceginden bu mahke
mcyi izlemek amacıyla. Komisyonumuzdan bir heyet Yunanistan'a gil
mişlir. 

III . BİR YILDA NELER YAPlLDI? 

I . İÇTÜZÜK DEGİŞİKLİGİ GERÇEKLEŞTİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin. görevine başlar başlamaz ilk ele 
aldıgı iş. geçen dönemlerde gündeme gelmesine ragmen 23 yıldır degişti
rilcmemiş olan İçtüzük degişikliklerinin gerçekleştirilmesi oldu. 

içtüzük degişikilgi için Meclis Başkanlıgınca derhal başlatılan çalış
malar kısa sürede tamamlandı ve hazırlanan taslak siyasi parti grupları
nın incelemelerine sunuldu. Bu arada Meclis Başkanı Mustafa Kalemli. 
milletvekillerinin seçim bölgelerı lle daha yakından llgllenebllmelerını so
run ve ihtiyaçları yerinde tespit edebilmelerini saglamak amacıyla. Mec
li s' in ayda üç hafta çalışması ve son bir haftayı da mllletvekillerinln se
çim bölgelerinde geçirmeleri için bölgelerinde çalışma büroları oluşturul
ması amacıyla Anayasanın Ödenek ve Yolluklar başlıklı 86 ncı maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ilişkin teklifi siyasi parti gruplarının imzasına 
sundu . 

Anayasanın 86 ncı maddesinin degiştırllmeslne ilişkin teklifle ilgili 
çalışmalar halen sürdürülmektedir. Teklif komisyondadır. 

İçtüzük degışıkligi teklifi, parti gruplarınca incelendi ve beş grubun 
temsilcilerinden oluşan özel komisyonun son biçimini verdıgı 20 madde
lik degişiklik teklifi ortak Imza lle Nisan ayı içinde Anayasa Komisyonun
da görüşüldü . Komisyon çalışmaları sonunda İçtüzük deglşlkllgi 29 mad
delik bir teklif olarak benimsendi ve Genel Kurul gündemine girdi. 

TBMM Genel Kurulunda 16 Mayıs I 996 günü ele alınan ve dört saat
lik bir görüşmeden sonra ittifakla benimsenen içtüzük degişikligi teklifi. 
24 Mayıs I 996 tarih ve 22645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü
rürlüge girdi. Böylece 23 yıllık bir aradan sonra. TBMM Genel Kurulu, iç
lüzükteki gerekli deglşikliklerı. Meclis Başkanlıgının etkin girişimleri ve 
siyasi parti gruplarının işbirligi ve yogun çabalarıyla gerçekleştirdi. 

içtüzükte genel olarak şu degişiklikler yapıldı : 

• Anayasa geregi olan degişiklikler yapılmak suretıyle, Anayasaya 
uygunluk saglandı. 

• Çift Meclis sısteminin mülga Birleşik Toplantı İçtüzügünde yer 
alan. "Meclis Soruşturması ve Yüce Oivana Sevk", "Cumhurbaşkanının 
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Seçimi ve And içmesi". "Savaş Hali ilanı ve Silahlı Kuvvetlerle ilgili Karar
lar"a aıt hükümler Anayasaya uygun biçimde düzenlendi. 

• Çift Meclis sisteminde karma olarak kurulan komisyonlar ile ka
nunla kurulan komisyonlar ilgili maddeye alındı. Dilekçe Komisyonu. İn
san Hakları Komisyonu gibi. 

• TBMM Başkanına. işlerde birikme olması hallnde komisyon üyele
rini uyarma ve Genel Kurula bilgi verme görevi verildi. 

• Kanun tasarı ve tekliflerin. KHK'lerin esas ve tali komisyonlara ay
nı anda havalesi usulü getirildi. Tali komlsyonlara 10 günlük süre tanın
dı ve bu süre ıçınde cevap alınamadıgında. esas komisyonların olayı 45 
gün ıçınde görüşüp, sonuçlandırmasına olanak saglandı. 

• Hükümetin gündem dışı söz talebi bulunması halinde. parti grup
larının yanı sıra. grubu bulunmayan milletvekillerinin de konuşabilmesi 
için bir milletvekiline söz verilmesi esası getirildi. 

• Genel Kurulda yeniden görüşme. yetki kanunları ve KHK'lerin na
sıl görüşülecegine dair yenı hükümler eklendi. Medeni Kanun. Türk Ce
za Kanunu. Türk Ticaret Kanunu gıbı çok sayıda madde ıçeren ve kap
samlı bir bütün oluşturan temel kanunların, sıstematıglnin bozulmadan 
görüşülebtlmesı için Danışma Kurulunun oybirligt ile önermesi ve Genel 
Kurulun kabul etmesi koşuluyla, özel görüşme usullerinin getirilmesine 
olanak saglandı. 

• Anayasa degişikliklerinin görüşülmeslnde. Anayasaya uygun dü
zenleme yapıldı. 

• Yazılı ve sözlü sorularda tıkanmaları önleyici düzenlemeler getiril
di. Üç birleşimde sözlü sorusu cevaplandırıJmayan m!lletvekiline beş da
kika kürsüden konuşma hakkı tanındı ve soru yazılı soruya dönüştürül
dü. 

• Araştırma komısyonlarına verilen süre Içerisinde çalışmalarını biti
rememe durumunda da bir aylık ek süre tanındı. Bu süre sonunda da 
çalışmalar tamamlanmaz ise, onbeş gün içinde Genel Kurulda görüşme 
açılması usulü getirildi. 

• Anayasa Mahkemesinin son iptal kararı dikkate alınarak yapılan 
degişiklikle de Hükümetin güvenoyu almasında. toplantıya katılanların 
salt çogunlugunun verecegı kararın geçerli olacagı hükmü getirildi. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. 17 Mayıs 1996 günü yaptıgı basın 
toplantısında. yapılan deglşikliklerle ilgili olarak bilgı verirken. İçtüzügün 
degiştirilmesinden büyük sevinç duydugunu belirttı ve şöyle dedi : 
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"Meclis büyük bir iş halletmiştir. Meclisin çıkardığı ilk ya
sanın İçtüzük olmasından ve bunun benim dönemirnde ger
çekleşmesinden mutluluk duydum. 

Yapılanların yeterli olmadığını söylüyorum. Çünkü değişti
rilecek başka maddelerinin de olduğunu biliyoruz. 

Ama yaptığımız işle, bir yol açılmıştır. Meclis'in çalışmala
rında bir konsensüs içinde olacağı Yüce Meclis'e arz edil
miştir. 

Bu Meclis'in ilk çıkardığı kanun, İçtüzüktür. O bakımdan 
bu çok önemlidir diyorum. Yani önce içimizi düzeltiyoruz 
ki, yapacağımız çalışmalarımızda daha sağlıklı bir yön
tem izleyebilelim". 

2. 29ı9 SAYILI TBMM GENEL SEKRETERLİGİ TEŞKiLAT YASASINA 
İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 

Halen yürürlükte bulunan 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterııgı Teş
kilat Yasasının yürürlüğe gırdıgı 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 örgütlenme 
biçimi gerek personel istihdamı açısından artık günün ihtiyacına cevap 
verememektedir. 

Bu ıtıbarla 2919 sayılı Yasa yeniden ele alınmış ve değişiklik çalışma
ları başlatılmıştır. Bu çalışmalarda geleneksel sistemi koruyan. çagdaş 
gelişmelere açık. yeni makamlar ihdas etmeden modern yapılanma gere
gı birimler kuran. uzmanlıga agırlık veren görev tanımları yapılmış. hiz
met ıçı egıtıme ve llyakata önem veren yeni bir sistem amaçlanmıştır. 

3. YENİ VE MODERN BASlN TOPLANTI SALONU HİZMETE AÇlLDI 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin talimatları ve bizzat girişimleriy
le . ana bina içerisindeki mevcut basın toplantı salonunun gerek görü
nüm gerek her türlü teknik donanımıyla modern bir hale getirilmesi için 
Şu bat 1996 ayı başlarında çalışmalara başlandı. 

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen 
"Basın Toplantı Salonu" 29 Şubat 1996 tarıhınde TBMM Başkanı Musta
fa Kalemli 'nin düzenledığı ilk basın toplantısı ile milletveklllerimlzin ve 
basın mensuplarımızın hizmetine açıldı. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli düzenledigi basın toplantısında. 
Meclis Başkanlığına seçildikten sonra, Meclis'in her yönüyle örnek bir 
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kurum haline getirilmesi amacıyla Başkanlık ve Başkanlık Dlvanınca alı
nan kararlar ve uygulamalarla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. 

Hizmete aç ılan Meclisimiz Basın Toplantı Salonu. estetik görünümü 
ve gerekil teknik donanımıyla siyasi parti liderlerinin. grup başkanvekil
Ierinin ve tüm milletvekillerimlzln rahat ve düzenli bir biçimde basın top
lantılarını gerçekleştirdikleri güzel bir mekan olarak büyük begenı ka
zandı. Parlamento Muhabirieri Dernegı Başkanı Barış Kaşıkçı. salonun 
açılışında yaptıgı konuşmada. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'ye bir 
"Teşekkür Plaketi" sunarak. göreve başladıktan sonra ilk somut ıcraat
lardan birinin basma ve böyle rahat bır çalışma ortamına yönelik olma
sından son derece memnunluk duyduklarını belirtti ve teşekkür etti. 

4. GENEL KURUL SALONU GÖRÜNÜM VE TEKNOLOJi OLARAK 
YENİDEN DÜZENLENiYOR 

1930'lu yılların Devlet yapısının etkisiyle "konferans sisteml"ne uy
gun olarak yapılan Genel Kurul Salonu tamamen yenileniyor ve yenı dü
zenleme ile de konferans sisteminden "müzakere-diyalog" sıstemine geçi
liyor. 

Bu husustakl çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup. daha ön
ce yarışma ile belirlenen proje. ihalesinin yapılması ve ınşaat esnasında 
da eksiksiz bir denetimin gerçekleştirilmesi için sermayesinin tümü dev
lete ait olan "Emlak Konut A .Ş.'ne devredilmıştır . 

Halen dünyada mevcut en son teknolojiye uygun elektro akustık ve 
mekan akustik sıstemlerinin uygulanacagı yenı TBMM Genel Kurul Sa
lonunun milletvekilleri bölümünün oturma ve çal ışma btrimlerlnln daire
sel düzenlenmesi lle milletvekillerinin araJarındaki diyalog Imkanları da 
kuwetlendlrilmıştır. Böyle bir geometrik çanak formun algılanmasının 
etkili olması ıçın çevresinin boş olması arzu edild1ginden. şu an salonda 
bulunan slmultane çeviri ve televizyon odaları kaldırılmış ve teknik gale

ri bölümüne yerleştirilmişlerdlr. Bu bölüm, basın locasının bulundugu 
döşemenin yükseltilerek altında kazanılan alan Içinde yapılanacaktır. 

TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesinde, ayrıca sa
lon hacminin yüksekilgi lle tavan ve duvarların aynı renkte olmasından 
kaynaklanan ezici etki yanında. aydınlatma ve havalandırma sıstemle
rindeki yeterslzli)derin Genel Kurul çalışmalarına olumsuz etkileri de ye
niden degerlendirllmtştır. 

Çalışmaların sonunda. insanı sıkmayan, rahat ve verimli btr çalışma 
ortamı oluşturulmasına katkı saglayacak uyumlu renklerin hakim oldu
gu yepyenı bir mekan amaçlanmıştır. 
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Başkanlık. Hükümet ve Komisyon üyeleri bölümlerı Ise. radyal dü
zendeki yerleşımı tamamlayan beyaz mermer kaplamalı. kavısıı bir pano 
ile tariflenmektedır. Bu pano önünde bulunan Hükümet ve Komisyon 
üyelerı bölümleri, Başkanlık platformu ile bir bütünlük Içindedir. 

Genel Kurul Salonu içinde milletvekilleri Ikişer kişilik masalardan 
oluı;;an gruplar halinde bulunmaktadırlar. Böyle bir yerleşirnde salon 
içinde tek bir kitle yerine belli bir düzen ıçınde yerleşmiş gruplar algılan
ınaktadır: böylece kalabalık etkisi ortadan kaldırılmıştır. 

Çalışma biriminin iki kişilik olması. dolaşım alanı içinde yer almala
rı çift yönde de kolay ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu birimlerde 
kol tu k ların (ileri-geri hareketı sağlayan) kızaklı ve eksenlerı etrafında ge
ri döner olması ile rahat bir oturma elde edilmiştir. Çalışma masalarında 
ise salon içi genel havalandırma ve kUmayı destekleyecek ilave bir mıkro 
klima sistemi önerilmiştir. Bu sistem ile gereksiz yere salon hacminin ta
mamı yerine. salon döşemesi lle 2.80 mt. yükseklik arasındaki bölüm kli
matize edilecektir. Önerilen sistem kuruluş aşamasında yüzde 20. ener
ji gıderlerinde ise yüzde 40 tasarruf sağlamaktadır. 

Ayrıca. çalışma masaları Genel Kurul çalışmalarını hızlandıracak 

elektronik sıstemler ile donatılmıştır. Üye kendisini parmak izi tanıtma 
ünitesi ile tanıtabilecek. oylama ve yoklamaya masası üzerinde bulunan 
touch panele (dokunmatik panel) dokunarak katılabilecektir. Böylece sa
atlerce süren oylama ve yoklama ışlemleri birkaç saniye içinde yapılabı
lecek ve sonuçlar anında alınabilecektır. Seslendirmede ise masalarda 
bulunan mikrofonlar sayesinde her üye oturduğu yerden söz alabilecek 
ve konuşabilecektir. Üyeler dışardan arandıklarında Ise yine panel üze
rinde mesaj belirecektir. 

Başkanlık Kürsüsünde Ise. touch screen (dokunmatik ekran) ile Sa
yın Başkan oturumları idare edebilecektir. Dokunmatık ekrana oylama. 
yoklama ve söz verme komutlarını gösteren bir tablo gelecektir. Başkan 
hangi komut altında çalışmak isterse parmağını ekranda beliren kornu
lun üzerıne dokuodurmak suretıyle sisteme yol verecektir. 

Son derece güvenilir olan bu sistem bilgısayar merkezince işletilecek
tir. Oylama ve yoklama sonuçları bu merkezde anında değerlendirilecek 
ve sonuçlar Genel Kurul Salonu Içindeki dıgıtal panolardan verilebilece
ği gıbı elektronik yazıcılardan da alınabilecektiL Stenograflar sayesinde 
kayda geçen konuşmalar anında bu merkezde yazılı olarak basılacak ve 
tutanak halınde Başkanlık makamına sunulacaktır. 

Teknik galeri bölümünde audio-video reji santralı lle simultane tercü
me odaları bulunacaktır. Seslendlrme ve TBMM-TV'si bu santraldan ida
re edilecektir. Aynı yerden video projeksiyonu yapılabilecek ve Başkanlık 
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platformundaki kavisli mermer pano üzerinde v1deo projeksiyonu yansı
tılacaktır. 

Lineer yerleşime göre tasarlanmış olan mevcut tavan, önerilen dalre
sel yerleşim ile çelişmektedir. Öneri olarak; üzerindeki fanusları ile nok
tasal tabii ışık sağlayan, dokuz adet kubbe içeren ve aynı düzlemde olu
şan tradisyonel bir tavan tasarımı geliştirilmiştir. Böyle bir tavanla birle
.şen mevcut 16 adet av1ze aydınlatma elemanlarının dairesel konumdaki 
ikinci ışık arınatür ilavesi ile ışık güçlerı artırılmıştır. Böylece. salon hac
mindeki ezici yükseklik mekan bozulmadan gıderilebilecektir. 

Cumhurbaşkanı ve kordiplomatik localarındaki mevcut korkuluklar. 
oturanların görüşlerini yarıdan fazla engellemektedir. Öneri olarak masif 
dolu korkuluklar yerine sekurit cam korkuluk tasarlanmıştır. 

Duvar yüzeyleri salon mimarisine ve akustiğine uygun olan ahşap-al
çı akustik paneller ile kaplanmıştır. İç mekanlarda seçilen açık renkler, 
ışık etkisini artırıcı yönde çeşitlilikler göstermektedir. 

Bir yılda tamamlanması planlanan yapım süresince Genel Kurul ça
lı.şmaları, milletvekili sayısına uygun hale getirilen eski Senato Salonun
da sürdürülecektlr. 

5. MiLLETVEKiLLERiNİN KONUT SORUNU ÇÖZÜMLENDi 

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

Alınan Başkanlık Dlvanı kararı gereğince, derhal çalışma başlatılmış 
ve anılan konutların yapımı ışı Emlak Konut A.Ş.'ne havale edilmiştir. 
Çok katlı konut yapımına imkan verecek imar planı değişikliği Çankaya 
Belediye Meclisinde kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisince 
onanmış ve askı süreleri tamamlanarak kesinleşmiştır. 

Binaların projelerı tamamlanmış; gerekli inşaat ruhsatı alınmıştır. Bi
naların hafrıyat çalışmaları tamamlanarak, birinci zemin kat betonları 
da dökülmüştür. Halen süratle devam eden çalışmaların bir yıl içinde ta
mamlanması planlanmıştır. 

6. YENİ "MİLLETVEKİLİ HALKLA İLİŞKİLER BiNASI" VE "TBMM 
ARŞİVİ BiNASI" İÇİN ÖN PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

Başkanlık Dlvanınca. milletvekili sayısının 550'ye çıkması nedeniyle 
mevcut Halkla İlişkiler binalarında ortaya çıkan yerleşim sıkıntısını gide
rebilmek amacıyla, yeni bir "Milletvekili Halkla İlişkiler Binası" yapımı 
için Meclis Başkanlığına araştırma yapma ve yatırım programı hazırlama 
yetkisi verilmiştir. 
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Bu yetki uyarınca; 

a) Yeni "Milletvekili Halkla İlişkiler Binası" 

Her mılletvekillne makam. sekreter ve danışman odasını kapsayan 50 
metrekareden az olmamak üzere. 550 üniteden oluşan ve ayrıca diğer zo
nınlu mekan Ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş donatım sıstemlerı bulu
nan yenı "Mllletvekllı Halkla İllşkller Blnası"nın. kampus Içinde uygun 
bulunacak bir alana Inşası ıçın çalışmalar başlatılmış olup yenı plan ko
te düzenlemelerı tamamlanmış ve açılacak proje yarışmasını değerlendı
rerek sonuçlandıracak jürl teşklll aşamasına gelinmiştir. 

b) Komisyonlar ve İdari Teşkilat Hizmet Binası 

Yenı yapılacak binanın hizmete girmesinden sonra. mevcut Halkla 
İlişkiler binalarının. projeleri yapılacak ve böylece bu birimlerin yasama 
hizmetlerının gerektirdığı komisyon salonları, komisyonlarda görevll per
sonel mekanları lle Meclis İdari Teşkilatı hizmet binası olarak kullanıl
ması sağlanacaktır. 

c) Çağdaş Arşiv Binası 

TBMM Arşıvı halen Meclis Ana Binasının alt zernın katında hizmet 
vermektedir. Ancak arşıv olarak kullanılan alanlar, her yönüyle elvertş
siz durumdadır. Tarihi arşiv malzemelerının korunması ve bakımından 
büyük zorluklar vardır . Yenı arşıv malzemelerının yerleştırılmesı hemen 
hemen imkansız hale gelmiştir. Bu sorunun en kısa zamanda çözümlen
mesi gerekmektedir. 

Bu nedenle. Meclis Basımevinin bulunduğu yere. daha önce hazırlan
mış olan basımevi bınası projesınde gerekti~! takdirde tadUat yapılmak 
suretıyle. büyük Ihtiyaç duyulan modern bir "TBMM Arşiv Btnası"nın ya
pılmasını temınen hazırlıklar sürdürülmektedtr. 

7 . TBMM-TV YÖNETMELİCJİ ÇlKARILDI 

1 O Aralık 1994 tarihinden ıtıbaren, TBMM Genel Kurul çalışmaları
nın naklen yayını ve dl~er faalıyetlerı lle TBMM'nin çeşıtlı yönlerıyle ka
muoyuna tanttılması amacıyla yayın hizmetine başlayan TBMM-TV birt
minin görev. çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Başkanlık 
Divanının 16 Mayıs 1996 tarihli toplantısında görüşülerek. kabul edildl 
ve 8 Haztran 1996 tarthll Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gırdı. 

Toplam 23 maddeden oluşan "TBMM Televizyon Hizmetleri Yönetme
liği". TBMM-TVnin faalıyet ve görevlerin!, yayın hizmetlerin!, programla
rın korunmasını. denetım ve sorumluluk konularını. Yayın Danışma Ku
rulunun kuruluş ve yetkilerini. mali ve personele ılişkın konuları düzen
lemektedir. 
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Yönetmeııge göre. TBMM-TV. Genel Kurul çalışmalarını yayımlamak 
dışında . TBMM'nin dıger çalışmalarına. Türkiye ve dünyadakı siyasi. 
ekonomık. sosyal. kültürel ve güncel konulara ilişkin açık oturum. yu
varlak masa. haber. panel. sohbet. forum, belgeseL fragman, mülakat. 
yorum ve spot nıtelikl! çeşıtlı programlar hazırlayıp yayınlayacaktır. Bu 
programları kendisi hazırlayacagı gıbı. Meclis Başkanlıgınca karar veril 
mesi hallnde satın alarak da yayınlayabilecektir . 

Ayrıca. dıger yayın kuruluşlarına ücreti karşılıgında teknik hizmet, 
arşıv görüntüleri ve yayın bantları verebilecektir. Milletvekilleri de yine 
ücreti karşılıgında. TBMM-TVden görüntü ve yayın bandı alabllecektir. 

TBMM-TV, sıkıyönetım. seferberlik ve savaş hali dışında. hükümet 
bildiri ve konuşmalarını yayınlamakla yükümlü olmayacaktır . Bu arada 
hiçbır kışı. kurum ve kuruluş. Genel Kurul çalışmalarını TBMM Başka
nının yazılı Izni olmadan canlı yayınlayamayacak ve yayınlar TBMM'nin 
saygınlıgı lle bagdaşır şekilde yapılacaktır. 

8. TBMM BİLGİSAYAR AGI YAYGINLAŞTIRILDI VE INTERNET 
BAGLANTISI GERÇEKLEŞTİ 

TBMM'de bir süreden beri yogun ve aşamalı olarak çalışmaları sür
dürülen bilgısayar agının kuruluşu ve yaygınlaştıruması büyük oranda 
saglandı. Ayrıca TBMM'nin Internete baglantısı da gerçekleşti. Yasama, 
idari ve genel bilgiler ıçeren tanıtım prograrnları ve gerekli malzeme alımı 
işlemlerı tamamlanarak. test uygularnaları yapıldı ve gerçek baglantı 
başlatıldı. 

1 Ocak 1997 tarihi Itibariyle kullanıma sokulan uygularnalar şöyle sı
ralandı : 

a) Yasama Proje Grubu Uygulamalan 
- Evrak Takibi: Birimler bu uygulama yardımıyla gerek kurum Içi ge

rek kurum dışı evrak akışını takip edebileceklerdir. Örnegin bir yasa ta
sarısı veya teklifinin aşamaları bu uygulama vasıtasıyla takibi mümkün 
olacaktır . 

- Genel Kurul Tutanaklarına ve Sırasayılarına erişim: 19 uncu Dö
nem 4 üncü yasama yılından ıtıbaren genel kurul tutanaklarına erişmek 
mümkündür. Bu uygulama. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler. ko
misyonlar başta olmak üzere sisteme bagh diger birimler tarafından kul
lanılmaktadır. 

- Genel Kurul Oylama: Genel Kurulda yapılan oylamanın tasnifl ve 
oylama raporları bu uygulama lle alınmaktadır. 

- Üyeler Uygularnası : 20 nci dönemden başlamak üzere, üyelerin ya
sama görevleri. bakanlık görevleri, parti degişiklikleri bu uygulama ile ta
kip edilmektedir. 

23 



- TV Arşiv Uygulaması : TBMM TV biriminin kullandığı bu program 
ilc üretilen video kasetlerının arşlvlenmesı yapılmaktadır. 

- Stcnografların çalışma düzeninin takibi : Tutanak Müdürlüğü ste
nograflarının çalışma saatlerini takip edilmekte ve buna göre stenograf
ların görev dağılımı yapılmaktadır. 

- Ki:ıtüphane konu başlıkları : Kütüphane Müdürlüğü tarafından de
ğişik bilgi bankalarına erişim için kullanılacak olan konu başlıklarının 
birleştirilmesi için thesarus uygulaması yazıldı. 

- Kütüphane süreli yayın dağıtımı : Kütüphane Müdürlüğü tarafın
dan dağıtılan süreli yayınların takibi yapılmaktadır. 

- Gazete Dokümantasyonu : Kütüphane Müdürlüğü tarafından yü
rütülen. günlük 5 gazetenin dokümantasyonu uygulaması mevcut bilgı
sayar ortamında yeniden yazıldı. Bu uygulama ile Ocak 1997 den ıtıba
ren oluşturulacak bilg!lerc, sisteme bağlı b!lgısayarlardan erişmek müm
ki.'ın olacaktır. Bu uygulama Için gerekli donanımın temini çalışmaları 
devam etmektedir . 

- Siyasal Kronoloji : Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülen bu 
uygulama için mevcut bilgısayar ortamında yeniden program yazılarak 

devreye sokuldu. 

- TBMM Bilgısayar parkının takibi : TBMM'de bulunan tüm bilgisa
yarların demirbaş takibi lle bakımlarının takibi bu uygulama lle yapıl
maktadır. 

b) İdari ve Mali Proje Grubu Uygulamalan 

- Üyeler Albümü : Yasama Organı üyelerine albüm hazırlanması için 
gerekli bazı programlar hazırlandı. 

- Üyeler Tedavi Beyannamesi : Üyelerin bakınakla yükümlü lerinin 
(Dul-Yetim dahil) tedavi tahakkuk işlemleri Için Tedavi Beyannamesi bil
gıleri Için gerekli programlar hazırlandı. bu sayede sağlık kurumlarından 
gönderilen faturaların beyana esas olup olmadığının denetimi sağlıklı ve 
hızlı bır şekilde yapılmaktadır. 

- Üyeler Tedavi Giderlerı Takibi : Yasama Organı Üyelerine ve ku
rumlara ödenen tedavi gıderlerının hesaplarına yatırılan miktarın detay
lı mektup dökümü ile Yasama Organı Üyelerının tedaviler!nin, tedavi ve 
kurum bazında takibi ve Istenildiğinde değişik kategorilerde sorgulanma
sı işlemine 1 996 yılı başından Itibaren Saymanlık Müdürlüğünde başla
nıldı. Bu sayede 1996 yılından itibaren tek ya da tüm milletvekilleri ve 
bakınakla yükümlülerl, Dul-Yetimleri için herhangi bir hastaneye veya 
tüm hastanelere. özel. kamu ayrımlı veya ayrımsız ve tedavinin niteliği 
bakımından (Tedavi. laboratuvar tetkiki, kaplıca v .s.) veya genel yapılan 
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tüm harcamalar verilebilmektedir. 

- Türk Tabipler Birliginin tedavilerle ilgili çıkardıgı asgari ücret tari
fes! kitapçıgının programı hazırlanmış, bilgisayara büyük bir bölümünün 
girişi yapıldı. üyelere aıt fatura tetkik işlemlerinde ilgili il bazında öden
ınesi gereken rakam alınabllmektedir. 

- Üyeler Adres : Beyan vermiş tüm üyelerin ve dul yetimlerin adresle
rinin etikete dökümü bilgısayar ortamından yapılabilmektedir. 

- Telefon Fatura Takibi : Milletvekillerinin ve birimlerin telefon öde
melerinin takibi ve tahakkuk işlemi için Bütçe Maliye Müdürlügüne ha
zırlanmış ve kullanılmaktadır. 

- TeklifBütçe Hazırlama : İlgili yıla ait teklif bütçenin hazırlanması ve 
ıstatistiksel verllerin alınabılınesi için Bütçe Maliye Müdürlügüne prog
ram hazırlandı ve kullanılmaya başlandı. 

- Giyim Yardımı Takibi : Personele verilen giyim kuşam yardım para
larının hesabı. tahakkuku ve dökümü için Bütçe Maliye Müdürlügüne 
program hazırlandı ve kullanılmaya başlandı. 

- Kadrolu Personel Özlük İşleri : Personel Özlük İşleri Müdürlü
gü'nün kadrolu personelinin son kadro durumu. çalıştıgı yer, görev du
rumu v.b . özlük bilgileri, nüfus bilgileri, bulundugu memuriyetler me
muriyet harici hizmetleri. hizmet borçlanmaları, vekalet görevleri. egitim 
bilgileri, askerlik bilgileri. disiplin cezası bilgileri, adli sicil bilgileri, servet 
beyanı bilgileri. bildıgı yabancı diller, Divan İşlemleri (Divan Listesi Ha
zırlanması. Divan Listesi Dökümü. Divan İşlemlerinin Onayı ve ilgili def
terlere yazılması). Terfi İşlemleri (Personelden Terfi edeceklerin seçımı. 
Terfi Listesi. Onaylanması). bütün bu işlemlere yardımcı olacak kodla
malar (Birim kodları. unvan kodları. kurum kodları, askerlik sınıfları 
kodları. yabancı d1ller kodları, hizmet içi egitim kodları. hizmet sınıfları 
kodları. ayrılış nedenlerı kodları. okulların kodları, il-ilçelerin kodları) 
bilgısayar ortamında hazırlanmış. teslim edilmiştir. Çeşitli kombinasyon
larda. tüm kadro cetveli ile dolu-boş durumlarını gösterir cetveller ekran
dan ve yazıcıdan son haliyle alınabilmektedir. 

- Sözleşmeli Personel Özlük İşleri : Personel Özlük İşleri Müdürlü
gü'nün Sözleşmeli Personel. Geçici Görevli Personel ve Yardımcı Persone
linin takibi ıçın gerekli özlük bilgileri (çalışma durumu, hangi kurumdan 
geldıgı. yardımcı personel ise hangi üye lle çalıştıgı v.b.), nüfus bilgllerı. 
askerlik bilgileri, daha önce çalıştıgı kurumlar. görevlerinde uzatma ya
pılıp yapılmadıgı. birlikte çalıştıgı üyeler (yardımcı personel için). refe
ranslarına aıt bilgi gırışı bölümü programları hazırlanmaktadır. 

- Personel Bal<makla Yükümlülerinin Takibi : Devlet Memurları ve 
Bakınakla Yükümlülerine alt program bilgısayar ortamında hazırlanmış 
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Personel İdari Şb. Md . lüğüne teslim edilmiştir. 

c) Teknik ve Destek Hizmetleri Proje Grubu Uygulamalan 

- Akaryakıt Harcamalarının Takibi : Ulaştırma Müdürlüğü Akaryakıt 
ve Çek takip projesı kullanılmaya başlandı. Bu projeyle araçlara benzin
likten verilen yak ıtların. dışarıdan akaryakıt çekiyle alınan yakıtların. 
köprü çek lerının takibi yapılıyor. Gerektiğinde geriye dönük olarak Iste
nen bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Araçlara yapılan bakım ve 
yedek parça masraflarının takibi amacıyla parça stok ve araç bakım pro
jesi Ocak 1997'de kullanılmaya başlandı. 

- Demirbaş Takibi : Mal Saymanlığı demirbaş ve sarf malzemeleri ta
kip projesi ıçın altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu projeyle demirbaş 
malzemelerinin takibi ve zımmet ışlemlerının yapılması. sarf malzemele
rinin stok kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Bu projenın Satınalma. 
Bütçe Maliye projeleri lle bütünlük sağlaması gerektiğinden bu projeler
le entegrasyonun tamamlanmasından sonra kullanılmaya başlanacaktır. 

- Hasta Takibi : Baştabiplik ıçın. gelen hastaların tedavi bilgilerinin . 
laboratuvar sonuçlarıyla Ilgili bilgllerin bilgısayar ortamında tutularak ış
lemlerin hızlandırılması kayıtlara kolayca ulaşım, doktorlarla laboratu
var arasında bütünlük sağlamak amacıyla çocuk hekimliği projesi ve la
boratuvar proje çalışmaları tamamlandı. Ancak sağlık ünitesının genişle
me çalışmaları ve yenı cihaziarın alınmasından dolayı proje yenıden ele 
alınacaktır. 

- Lojman Takibi : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ıçın. lojmanlar takip 
uygulaması tamamlandı ve kullanılmaya başlandı. 

-Yiyecek Ambarları Takibi : Ambarlar. malıyet projesı kullanılmaya 
başlandı. Ambarlarda bulunan malzemelerin stok kontrollerının giriş ve 
çık ı ş Işlemlerinin. memurlar kafeterya ve tabldotta verilen yemekierin 
maliyet hesaplarının bilgısayar ortamında yapılması sağlandı. Muhasebe 
kısmı test ve eğıtım çalışmalarından sonra kullanılmaya başlanacaktır . 

- Koruma Personelinin Takibi : Koruma Müdürlüğü personelinin tüm 
bilgilerı bilgısayar ortamına aktarıldı ve program kullanılmaya başlandı. 
Koruma Müdürlüğü personeliyle ilgıll bilgller ve Işlemlerin takibi yapıl
maktadır . 

- Satınalma Sürecinin Takibi : Satınalma Komisyonu Başkanlığında 
yapılan Işlemlerin takibi amacıyla program yazıldı. Istek ve onay belgele
rine aıt bilgiler ve komisyonun aldığı kararlar bilgısayara kaydedilmekte
dir. 

- Araç ve Vaka Kartları Takibi :SiVil Savunma Uzmanlığı ıçın hazırla-
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nan programlar kullanılmaya başlandı. Böylece TBMM'ne girişte kullanı
lan araç ve yaka kartlarına ait bilgiler bilgısayara kaydedilerek gerekti
ğinde istenen bilgilere kolayca ulaşılmaktadır. 

d) Internet Bağlantısı 

ı Ekim ı 996 tarihinden itibaren ana sistemimiz, Internet' e bağlanmış-
tır. Merkezimizde. aşağıdaki bilgileri içeren bir WEB sitesi oluşturuldu . 

Web Sitemizin adresi: http: / www.tbmm.gov.t r dır. 

- T.C. Anayasası. 
- TBMM İçtüzüğü. 
- Cumhurbaşkanlarımız . 

- Meclis Başkanlarımız. 
- Cumhuriyet Senatosu Başkanlarımız. 
- Başkanlık Divanı Üyelerimiz , 
- Hükümet Başkanlarımız. 
- 20 nci Dönem Üyelerimiz. 
- 54 üncü Hükümet Üyelerimiz, 
- TBMM'nin tarihçesi (Türkçe. İngilizce) 
- 20 nci Dönem 2 nci Yasama Yılı Genel Kurul Tutanakları. 
- Sayın Başkanımızın 20 nci Dönem 1 ınci Yasama Yılına Ait Basın 

Toplantısı. 

IV. SAÖLIK HİZMETLERİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli 'nin göreve başladığı tarihte. TBMM 
Sağlık Merkezi. 7 Uzman Hekim. 5 Pratisyen Hekim ve 6 Diş Hekiminden 
oluşan son derece dar bir kadro ile sağlık hizmeti vermeye çabalıyordu . 

Bunun doğal sonucu olarak da TBMM'nin sağlık hizmeti vermekle yü
kümlü olduğu yaklaşık 30 bin kişinin büyük bir bölümü özel sağlık ku
rum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanıyor , bu da Yüce Parla
mentonun hiç de azımsanamayacak, gözardı edilemeyecek ölçüde yüklü 
faturatarla karşı karşıya kalması sonucunu doğuruyordu. 

TBMM'nin. 1995 yılında sağlık hizmetleri için özel kurum ve kuruluş
lara 520 milyar lira ödemek zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığı dikka
te alındığında soruna kalıcı çözüm bulmak kaçınılmaz görünüyordu . 
Özel sağlıl< kurum ve kuruluşlarından satın alınan sağlık hizmetlerinin 
faturası bir yana bu konuda zaman zaman medya organlarında günde
me getirilen eleştiriler de Yüce Parlamentoyu kamuoyu önünde tartışılan. 
yıpratılan bir kurum durumuna getiriyor, bu durum da köklü-kalıcı çö
züm üretımini kaçınılmaz kılıyordu. 

1. FATURA DENETİMLERİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, göreve başlamasını takibeden ilk 
günler içerisinde soruna el koydu. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin 
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talimatı üzerine iki kademelı bir plan derhal uygulamaya konuldu. Ön
celikle. TBMM Saiılık Merkezi'nin saiılık personeli ve tıbbi ekipman açı
sından güçlendirilmesi çalışmalarına geçildi. Buna paralel bir başka uy
gulamayla da TBMM Saiılık Merkezi bünyesinde iki hekim. bir diş heki
m!. bir eczacı ve muhasebe elemanından oluşan Tıbbi Denetleme Komis
yonu oluşturuldu. 

Tıbbi Denetleme Komisyonu marifetiyle özel saiılık kurum ve kuru
luşlarından gönderilen faturalar sıkı bir denetime tabi tutuldu. Faturalar 
üzerinde tıbbi denetım. muhasebe denetimi ve Hesapları İnceleme Ko
misyonu denetımı biçiminde gerçekleştirilen üç aşamalı denetim sayesin
de ödemelerde yüzde 80 oranında azalma saiılandı. 

2. PERSONEL VE EKiPMAN TAKVİYESİ 

TBMM Saiılık Merkezi'nin saiılık personeli ve tıbbi ekapman açısın
dan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda. 1996 yılı sonu Iti
bariyle bu merkezdeki uzman hekim sayısı 9'a. pratisyen hekim sayısı 
s·e. dış hekim! sayısı da ll'e yükseltildi. Kadro takviye çalışmalarının 
1997 yılı ıçerisinde de sürdürülmesi ve röntgen, göz. fizik tedavi. cildiye 
ve öteki branşlarda hekim ve yardımcı saiılık personeli alımı kararlaştı 

rıldı. Merkez bünyesinde. bir çok üniversite hastanesinde bile bulunma
yan 1 inci Göz Polikliniiıi hizmete alındı. Polikllnlkte, göz muayenelerinin 
modern göz aletleri ile tamamen bilgisayar kontrolünde yapılması olana
Iıı yaratıldı. 

Bunun yanısıra. KBB Poliklln@ne gerekli olan tüm muayene ve od
yoloji cihazları. Diş Ünitesine de yüksek teknoloji ürünü 4 adet diş üni
tesi satın alınarak hizmete sunuldu. 

3 . MONTAJ ÇALIŞMALARI 

Saiılık Merkezin teknik ekipman bakımından güçlendirme çalışmala
rına I röntgen uzmanının tam gün çalışmaya başlamasıyla geçildi. He
men ardından son derecede modern bır röntgen laboratuvarı kurulması 
amacıyla gerekli alet ve clhazlar ihale yoluyla satın alınarak. cihaziarın 
montaj işlemlerının başlama aşamasına ulaşıldı. 

Saiılık harcamaları faturalarında önemli bir başka kalemi oluşturan 
Kardlyolojl Laboratuvarı kurulması çalışmaları da son aşamaya ulaştırıl
dı. Bu laboratuvar Için gerekli olan ekokardiyografi, efor testı. halter EKG 
ve kan basıncı halter cihaziarı satın alındı. 

4 . YENiLEME ÇALIŞMALARI 

TBMM Saiılık Merkezinde yenı laboratuvarların kurulması çalışmala
rına paralel olarak sürdürülen bir başka çalışmayla da merkezde mevcut 
olan teknik ekipmanların yenilenmesi sağlandı. Bıyokimya ve mlkroblyo-
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loji laboratuvarlarında kullanılan ve ekonomık ömürlerini tamamlamış 
olan tıbbi tahlil cihaziarı yenilenerek laboratuvarın modernize edilmesi ve 
tü m tıbbi tahlilierin el değmeden bilgisayar kontrolünde yapılması olana
ğ ı yaratıldı. 

5 . KAN MERKEZi 

Tüm bu çalışmaların yanısıra TBMM Sağlık Merkezi bünyesinde bir 
kan merkezi kurulması da kararlaştırıldı. Kan Merkezi için gerekli olan 
tü ın teçhizat satın alındı. Sağlık Merkezi'nin ferah bir ortamda hizmet 
vermesine yönelik çalışmalar sonuçlanıp. gerekli mekan yaratıldığında 
kan merkezinin hemen hizmete geçmesi planlandı. 

6. MİNİ AMELiYATHANE 

TBMM Sağlık Merkezinin güçlendirilmesine yönelik bu çalışmalar sı
rasında merkez bünyesinde bir mini ameliyathane kuruldu . Genel anes
tezi gerektirmeyen küçük cerrahi müdahalelerinin , küçük göz ameliyat
larının. kadın doğum ve KBB ile ilgili küçük müdahalelerin yapılabilme
sine olanak sağlayan mini ameliyathane hizmete sunuldu. 

7 . FİZİKI YAPI 

Kadro ve teknik ekipman açısından yapılan takviyeler , açılması öngö
rülen yeni üniteler, Sağlık Merkezi'nin fiziki yapı itibariyle de genişletil
mesi zorunluluğunu beraberinde getirdi. Bu amaca yönelik olarak TBMM 
Matbaası'nın bir bölümü merkez bünyesine alındı ve bu ek bölüme: kar 
diyoloji laboratuvarı. röntgen laboratuvarı, kadın doğum ve genel cerra
hi odaları kuruldu. 

8. SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ 

TBMM Sağlık Merkezi'nin kadro ve teknik ekipınan bakımından güç
le ndirilmesini. TBMM'nin karşıladığı faturaların asgariye Indirilmesini 
a maçlayan bu çalışmalar, sağlık hizmeti alımının yenı esaslara bağlan
masıyla pekiştirildi. Bir yandan, özel sağlık kurum ve kurutuşlarıyla da
ha önce imzalanmış bulunan tüm sözleşmeler 1.1.1997 tarihi itibariyle 
iptal edilirken. bir yandan da sağlık hizmeti alımında yeni düzenlemeler 
getirildi. TBMM Başkanı Dlvanı tarafından karara bağlanan yeni düzen
lemelerde. TBMM'nin yapacağı ödemelerde Türk Tabipler Birliği tarafın
dan bellrlenen asgari ücret tarifesının esas alınması öngörüldü. Anılan 
kararla. sağlık harcamaları sıkı denetime alınırken .. hızmet alımı da şu 
esaslara bağlandı : 

Milletvekilleri. Yasama Organı Eski Üyeleri. Dışarıdan Atandıkları Ba
kanlık Görevi Sona Erenler. Bunların Eşleri, Bakınakla Yükümlü Olduk
ları Çocukları ile Ana ve Babaları. Ölenlerin Dul ve Yetim Aylığı Alan Dul 
ve Yetimlerinin Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Ayakta Veya Ya
tarak Yapılan Tedavilerine İlişkin Uygulama Esasları : 
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1. TBMM Başkanlığı; Milletvekilleri. Yasama Organı eski üyeleri. dı
şardan atandıkları bakanlık görevi sona erenler, bunların eşleri. bak
ınakla yükümlü oldukları çocukları lle ana ve babaları. ölenlerin dul ve 
yctim aylığı olan dul ve yetimlerinin (bundan sonra "hak sahipleri" denı
lecektir.) ayakta veya yatarak tedavilerinin özel sağlık kurum ve kuruluş
larında yapılması hususunda ı . I . 1997 tarihinden itibaren hiç bir özel 
sağlık kurum ve kuruluşları ile sözleşme yapmayacaktır. 

2 . Hak sahipleri. hastalıklarının ayakta veya yatarak tedavilerı mak
sad ıyla Sağlık Bakanlığının belirledığı tedavi standardına uygun özel sağ
lı!< kurumu veya kuruluşlarına başvurabllirler. Bu halde. hastanın ge
rekli tedavısı bu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. 

3. Tedavi özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca sağlandığı takdir 
de . bu kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmek şartıyla hastadan 
hiç bir ücret alınmaz. Bu halde yapılan tedaviye ilişkin ücretlerı gösteren 
fatura düzenlenerek TBMM'ne gönderilir. Fatura bedelinden Türk Tabip
ler Birliğının tespit ettiği asgari ücret tarifesını aşmayan kısmı. TBMM ta
rafından ligıli özel sağlık kurumu veya kuruluşuna ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen usul. özel sağlık kurumu veya kuruluşları 
tarafından kabul edilmediği takdirde. tedavi ücreti hasta tarafından sağ
lık kurumu veya kuruluşuna ödenir. Fatura bedelinın Türk Tablpler Bir
liğinin tespit ettiği. asgari ücret tarifesini aşmayan kısmı. hasta tarafın 

dan TBMM'nden tahsil edilir. 

4 . Türk Tabipler Birliğinin asgari ücret tartfesinde fiyatı belirtilmeyen 
teşhis. tetkik ve tedaviler için. Türk Tabipler Birliği'nin görüşü alınarak 
sağlık Işlerinden sorumlu TBMM İdare Amiri tarafından belirlenecek üc
ret kadarı ödenir . 

5 . Hastanın su tt odada yatırılması durumunda oda ücreti. Sağlık Ba
kanlığınca özel hastaneler ıçın tespıt edilen birinci sınıf üzerinden ödenir. 

6 . Sağlık Kurulu raporunadayansa bile. kaplıca tedavileri ve kaph 
eada yapılan fizik tedavilerı ile özel muayenehanelerde yapılan fizik teda
vilerine Ilişkın ücretler hiçbır şekilde ödenmez. 

Ancak. fizik tedavi uzmanının gerek görmesi hallnde özel sağlık ku
rumlarında yapılan fizik tedavllerin ücretleri , Türk Tabipler Birliğinin as
gari ücret tarifesi üzerinden ödenir. 

7. Akupunktur tedavisi ıçın yapılan gıderler hasta tarafından karşı
lanır. TBMM'nce bu tür tedavi ıçın herhangi bir ödeme yapılmaz. 

8. Yatarak tedavi ile acil vaka halleri hariç olmak üzere. Ankara'da
ki özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak tetkik ve tahlillerin üc-
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retlerinin ödenebilmesi için, TBMM Saglık Merkezinin hastayı özel saglık 
kurum veya kuruluşuna sevk etmesi şarttır. Bu sevk olmadan yaptırılan 
tetkik ve tahliller Için TBMM'nce bir ödeme yapılmaz. 

9. Hak sahiplerinin resmi saglık kurum ve kuruluşlarının (Katma 
Bütçeli üniversltelere baglı Tıp Fakülteleri Hastaneleri dahil) göz hasta
lıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ücretlerinin tamamı ile dü
zenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ve 
çerçeve bedellerinin Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarı aşmayan 
kısmı TBMM tarafından ödenir. 

Özel saglık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen gözlük reçete bedel
leri ile muayene ücretleri ödenmez. 

Ancak, Ankara'da bulunan hak sahiplerinin TBMM Saglık Merkezi ta
rafından özel saglık kurum ve kuruluşlarına sevk edilmeleri halinde, bu 
kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gözlük reçete bedelleri ile muayene 
bedelleri birinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde TBMM'nce karşılanır. 

1 O. Lens solüsyonları bedeli hiçbir şekilde ödenmez. 

11 . Hastanın teşhis ve tedavısıyle bir ilgisi bulunmayan (telefon, ga
zete. çay. kahve. meşrubat vb.) gıderler hiçbir şekilde fatura edilmez. Fa
lu rada gösterilmeleri halinde bedelleri ödenmez. 

12. Ayakta veya yatarak tedavi gören ya da yogun bakırnda yatan 
hastalar için ekstra doktor takibi ücreti adı altında hiçbir ücret ödenmez. 

Ancak, yatarak tedavi gören normal veya yogun bakım hastalarının 
konsültasyon (muayene) bedelleri konusunda, günlük maksimum Türk 
Tabipler Birligının belirledıgı sadece bir gündüz konsültasyon ücreti öde
nir. 

ı 3. Yatarak tedavi edilen hastaların hastalıkları geregı yanlarında re
fakatçtnin bulundurulmasının zorunlu oldugu tedaviyi yapan saglık ku
rumunun gerekçeli raporu ile belgelendirildlgi taktirde refakatçı yatak 
ücreti ödenir. 

14. Yatarak tedavi gören hastalara yapılan tüm tahlll ve tıbbi uygu
lamaları gösteren eplkrlz fatura ile birlikte TBMM'ne verilir . Epikrizln ek
lenmedlgi fatura bedellerı ödenmez. 

15. Yatarak tedavi gören hastaların hastaneye yatış ve hastaneden 
çıkış tarihlerinin eplkrizde yazılması zorunludur. Aksi halde ilgili kurum 
veya kuruluşlara veya hak sahiplerine fatura bedeli ödenmez. 

16. Muayenenin yapıldıgı tarihin ve ayrıca hangi uzmanlık alanında 
oldugunun (muayenenln uzman veya pratisyen hekim tarafından ve ge
ce veya gündüz yapıldıgının) faturada belirtilmesi zorunludur. 
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Aksi halde muayenenın pratisyen hekimce gündüz yapıld ı ğı kabul 
edilerek buna göre ücret ödenir. 

17. İndircct tctkiklerde kullanılan ilaçların kupürleri faturaya ekle
necektir . 

ı 8. Tetklk ücretleri ile protez . ortez ve diğer iylleştiricl malzeme be
dellerinin ödenebilmesi ıçın. yetkili hekim tarafından düzenlenen Istem 
belgesinin ve protez. ortez ve diğer lyileştirlcl malzemelerin hastaya han
gi nedenle kullanıldığına ilişkın raporun faturaya eklenmesi şarttır . 

ı 9. Hastanın yatış ve çıkış tarihleri. konulan teşhis ve yapılan teda
vi. verilen gözlük. diş ve diğer protezler sağlık karnes!ne işlenecek ve sağ
lık karnesinin kimliğe Ilişkin fotokopısı faturaya eklenecektir. 

20. Faturalar Iki nüsha olarak düzenlenecek. ımzalı bır nüshası hak 
sahibine verilecek. diğer nüshası Ise TBMM'ne gönderilecektir. 

21 . Özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında ayakta yapılan tedavilere 
ili şkin giderlerin ödenmesinde uygulanacak "Uygulama Esasları"' TBMM 
Başkanlık Dıvanınca kabul edilip 15.1 . 1997 tarihinden Itibaren yürürlü
ğe konulduğu Için; özel tedavi kurum ve kuruluşlarının düzenledikleri fa 
turalar üzerinden, hak sahiplerinden alınmakta olan % 1 O katılım payı 

ı 5.1. ı 997 tarihi ıtıbarıyle kaldırılmıştır. 

Geçici Madde - Bu esasların yürürlüğe gırdığı tarihten önce kendıle 

riyle sözleşme ımzalanmış olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına teda
vi amacıyla başvurmuş olanların tedavilerine ilişkin giderlerin ödenme
s inde eski sözleşme hükümlerı uygulanır. 

22 . Bu "Uygulama Esasları " 15.1.1997 tarihinde y(ırürlüğe girer . 

23 . Bu "Uygulama Esasları" TBMM Başkanı yürütür . 

V . KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 

Mllletvek!llerlnln yasama. yürütmeyi denetleme. ulusal ve uluslara
ras ı temsil ve seçim çevrelerı lle ligıli görevlerını yerıne getirirken gerek
sinim duyacakları her türlü bilgi ve belgeyl sağlama amacına yönelik hiz 
met veren TBMM Kütüphanesi. zengın koleksiyonu, kütüphanecilık ala
nındaki çağdaş uygulamaları lle her geçen gün artan bır ilgi odağı. bir çe
kim merkezi haline geldi. TBMM Kütüphenesi. 1996 yılı içerisinde şu et
kinlikleri gerçekleştirdi : 

I . OKUYUCU HİZMETİ 

Bu çerçevede verilmekte olan DANIŞMA hizmetinden 5 228 milletve
kili. 1 170 eski milletvekili. 2 825 personel ve ı 256 dış okuyucu olmak 
üzere toplam I O 4 79 kişi yararlandı. 
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Ödünç verme hizmetinden de, ı 342 milletvekili, 357 eski milletveki
li ve 7 256 personel olmak üzere 8 955 kişi yararianmış ve ı 7 94 7 kitap 
ödünç verildi. 

2. ARAŞTIRMA HİZMETİ 

Araştırma yapılması ıstegı ile 280 milletvekili başvuruda bulunmuş 
ve çeşitli konuları ıçeren isteklerı karşılandı. 

Ayrıca. önceden hazırlanmış olan raporlardan yararlanmak isteyen 
96 milletvekiline de ı 386 adet raporun kopyası verildi. Hazırlanan rapor 
sayısı sürekli artarak ı 58'e ulaştı. Bunlardan bazıları şunlardır : 

- ingiltere, İtalya ve Almanya'da Siyasi Partilerin finansmanı 

- Afganistan'da bugünkü siyasi durum 

- Siyasal Muhalefet Kavramı ve Osmanlı'dan çok partili yaşama ka-
dar Türkiye'de muhalefet 

- Bogazlar sorunu 

- Kıbrıs sorunu 

- Bosna-Hersek ve Savaş 

- Filistin sorunu 

-Çekiç güç 

- Yeni Dünya düzeni 

- Türk Yunan ilişkilerı 

3. DOKÜMANTASYON HiZMETi 

Milliyet. Sabah. Cumhuriyet. Türkiye ve Hürrüyet gazetelerinden ha
ber. makale ve dizi yazıların optik disk ortamında görüntü olarak depo
lanıp hizmete sunulması çerçevesinde 36 192 doküman depolanmıştır. 
Böylece hizmet için depolanan doküman sayısı 192 513'e ulaştı. Yıliçin
de ı 072 tarama ıstegı olmuş ve 67 9 ı 7 dokümanın baskısı yapıldı. 

Tutanak dokümantasyonu ile ilgili çalışmalar güncel ve geriye dönük 
olarak devam ettırilmış. 3 424 yeni ilave ile kayıt sayısı 20 934'e ulaştı. 
Bu hizmetten 2 ı 4 kişi yararlandı. 

Siyasal kronoloji ve milletvekillerinin b!yograf!lerıne ilişkin çalışmala

ra devam edildi ve yeni Jlavelerle kayıt sayısı ı 834'e ulaştı. Bu hizmet

ten de 76 kişi yaralandı. 

4. MİKROFiLM VE FOTOKOPi HiZMETi 

1 995 yılına aıt gazetelerin mikrofilme alınmasına devam edilmiş ve 

384 rolo film çekimi yapıldı. 
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Mikrofilm hizmetlerinden 409 okuyucu yararianmış olup. 27 368 
adet doküman kopya edlldi. Fotokopi hizmeti olarak da 314 382 adet fo 
tokopi yapıldı. 

5 . YENİ HİZMETLER 

- Kütüphane koleksiyonunda bulunan ve yayın hayatı devam etmek
te olan . seçilmiş 145 derginin içeriğ;lnln duyurutmasına ve bunlardan ıs 

tenilenlerin fotokopilerının sağ;lanmasına 1 Ocak 1997 tarıhı ltıbari lle 
ba.şlandı. Böylece milletvekillerlmizln yayın dünyasını daha rahat ızleme

lerine kolaylık sağ;landı. 

Bu hizmetten yararlanmak ısteyen milletvekili sayısı şimdilik I 29 
olup. başvurular devam etmektedir. 

- 10 Ocak 1997 tarihinden sonra gazete dokümantasyonu. optik ka
rakter okuma teknığ;ıne dayalı olarak ana sıstem üzerıne yeniden başla
tıldı. Böylece bu hizmetten Internet aracılığ;ı lle yararlanmak da mümkün 

hal e gelmiş olmaktadır. 

- Kütüphane kayıtları. uluslararası standartiara uygun olarak ana 
sisteme aktarıldı. Tüm işlevlerı ile yenı bir program yazımına yönelik ça
lışmalar sürdürülmektedlr. 

- Dergi ıçeriklerinin analiz edilerek bir veri tabanı oluşturulması da 

projelendırme safhasındadır. Kısa süre içinde dergi dokümantasyonu 
hizmeti başlayacaktır. 

- Kütüphanedeki tüm verı tabanları için geçerli olacak seçmeli bilgi 
yayımı hizmeti. önümüzdeki dönemın en önemlı proje lerınden birisini 

teşkil edecektir. 

- Kütüphane materyallerinin korunması amacıyla bir güvenlik siste
mi oluşturuldu . Bu sistemin işletilmesi Için kıtapiara manyetik bant ya
pıştırılmasına başlandı. 

- Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin parlamento kütüphaneleri arasın
da Internet aracılığ;ı lle etkın bir bilgi iletişim ortamının oluşmasına önem 
verilmektedir. Bunun teknik altyapısının oluşmasına çalışılmaktadır . 

Bu amaçla. kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Meclis Kütüphanesının 
Ba.şkanlığ;ımızın katkıları lle kurulması planlandı. 

VI. - MİLLİ SARAYLARIMIZ, KÖŞK VE KASIRLARIMIZ 

1. GİRİŞ 

1984 yılında Milli Saraylar Sempozyumunda yapılan tartışmalar so

nucunda. Atatürk'ün "Dün devletin yönetıldıgı. yönetenlerin Içinde yaşa-
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dıgı saray. köşk ve kasırlar artık ulusun, onun tek temsilcisi Büyük Mil
let Meclisinin sorumluluğundadır" ilkesine bağlı olarak. Milli Sarayların 
çağdaş gelişmeler ışığında çok yönlü düşünülmesille ve halka açılması
na karar verilmiştir. Aynı doğrultuda, başlangıcından günümüze değin 
Cumhuriyet tarihimizin yazıldığı Meclis Blnalarımızın ayrı ayrı kimlikle
rinin korunarak yeni nesillere tanıtilması ve gelecek günlere taşınması 
amaç cdinilmelidir . 

Sempozyum kararları doğrultusunda. yürürlükteki 2863 ve 3386 sa
yılı Kültür ve Tabtat Varlıkları Kanununun 10 uncu maddesı uyarınca . o 
günkü adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığnın desteği alınarak çalışmalara 
başlanmıştı. Türkiye'deki kültür mirasının bir bütün olarak ele alınma
sı. dünyada geliştirilmiş kurarn ve kurallara uygun olarak çalışmaların 
sürdürülmesi ilkesi. Milli Sarayların çok yönlü değerlendirilmesinde de 
egemen olmuştur. 

Özellikle yüklü kültür mirasımızın özenli bir biçimde yarına aktarıl
ması Için Sayın Türkiye Büyük M11Jet Meclisi Başkanı'nın desteğiyle. baş
ta üniversiteler olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve kişiler, TBMM'nin 
tarafsız önderliğinde katkıya çağrılmış ve Milli Saraylar bünyesindeki ya
pıların özgün çevreleri de düzenlenerek hızla halka açılması gerçekleşti
rilmiştir. 

Bu temel ilkelere dayalı çalışma süreci içinde, saray. köşk ve kasırla
rın eski bütünlüklerine kavuşturulması hedef olarak alınmıştır. İlk ola
rak saray. köşk ve kasırların değişik kurumlara tahsisli tüm birimlerinin 
belli bir program Içinde TBMM'ne devrının sağlanması gırışımieri başla
tılmış ve halen sürdürülmektedlr. Burada amaç. sarayları çevresıyle bir
liktc eski kimliklerine kavuşturmak ve çağdaş etkinliklerle donatarak 
kültür mirasının bölünmezliğlnl vurgulamaktır. Geçmişin değişik ıstekle
rine göre tasarianarak küçük bir kent gıbı düşünülen kültürün ve sana
tın odak noktası bu yapılar topluluğunun günümüzde doğru algılanma
sı ancak böylesi bir bütünlükle mümkün görülmektedir. 

Yapılan yoğun tartışmalardan sonra öncelikler saptanmış. koruma 
planları ile kısa ve uzun vadeli etkinlikler bu bütünlük içinde yaşama ge
çlrilmeye hızla başlatılmıştır. 

Bu süreçte alınan destek ve yardımların yanısıra yasal düzenlemele
re de gerek duyulmuş. 3 .5. 1985 tarih ve 55 sayılı Başkanlık Divan ı ka
rarıyla yürürlüğe gıren çalışma esaslarında değişiklikler yapılarak 

20.6 . 1996 günkü TBMM Başkanlık Dlvanı kararıyla kabul edilen. TBMM 
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Milli Saraylar Daire Baışkanlıgına baglı "SARAY. KÖŞK VE KASIRLARIMI
ZIN ON YlL HEDEFLi MASTER PLANI" uygulamaya başlanmıştır. 

Ekte sunulan master planın genel çizgilerle belirlenen yapısı ıçınde 
yeralacak tüm etkinilkierin ayrıntılı projelere dönüştürülmesi konusun
da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu dogrultuda Ilgli! kurum ve kişi
lerle görüışmeler degişik boyutta ve lçerıkte sürdürülmektedlr. 

Bugüne kadar yapılan tüm uygulamalar. ulusumuza aıt çok yönlü In
celikleri içeren kültürel mirasın. çağdaş etkinliklerle donatılarak gelece
ge aktarılması yönünde olmuştur. Bu nedenle. tüm gırışim l er ulusal ve 
uluslararası boyutta gerekli ligıyı görmüş. kültürel kimilgın oluşmasına. 
genç kuşakların çok yönlü tartışmalarına çözüm yolları ararnalarına ola
nak saglamıştır. 

Yaratılan bu olumlu ortamın canlılığını gelişerek sürdürmesi. sürük
lilik kazanması. bu planın hızla yaşama geçirilmesi lle gelecek adına en 
büyük güvence olarak gözükmektedir. 

TBMM Milli saray. köşk ve kasırlarda varolan degerierin kimligine ve 
çagın geregine uygun dogru degeriendirilmesi ve yaşatılması, Master 
Planda yer alan Bilim ve Degerlendirme Kurulu'nun düzeyli yönlendirme
si ve kontrolü ilc yenı oluşturulmakta olan Milli Saraylar Daire Başkan
lıgı Koruma ve Degerlendirme Kurulunun düzeyli yönlendirmesi ve kont
rolu ile halen sürdürülmekte olan çalışmaların daha saglıklı yürümesını 

sağlamaktır. 

Dünyada ve ülkemizdeki koruma lle ilgili kurallar paralelinde. uygu
lama ve sonuçların proje-kontrollük baglamında aynı kurul aracılıgı lle 
denetlenmesi ve tarihsel mirasın niteliklerine uygun olarak yaşama geçi
rilmesiyle. gıderek kendi kendilerını ayakta tutan benzer kuruluşlara 
katkıda bulunacak bir örneğin oluşturulduğu görülmektedir. 

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı Kültür-Sanat ve tanıtım agır

lıklı olarak düzenenlenen TBMM Milli Saray. Köşk ve Kasırlara Ait On Yıl 
Hedefli Master Plan'da yer aldıgı gıbı 21 inci yüzyılda dünyaya açılan bir 
pencere olarak tanıtım görevını sürdürmeye hazırdır . 

2. GENEL PROGRAM 

a) Araştırma - Geliştirme 

Milli saray. köşk ve kasırlarımızın çevrelerı ile bir bütün oldukları ger
çcginden yola çıkılarak ve mülkiyet sorunları gözetilerek çevre l erı lle bir
liktc yapıldıkları yılların özelliklerı. günümüze ve lleriye yönelik yenı ış-
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levierin verilebilmesi doğrultusunda araştırmaların yapılarak bir raporla 
belgelenmesi ve bu raporların aşağıda belirtılen öncelik sırasına göre ha
zırlanması gözetilmektedir. 

a) Saray. köşk ve kasırlarda çevre ilişkileri durum saptaması (belge. 
fotoğraf. rölöve . proje). 

b) Saray. köşk ve kasırlarda iç durum saptaması (belge. fotoğraf. rö
lövc . proje. arşiv). 

c) Çıkan durum saptamasma göre doğru ve yanlışların belgelerle be
lirlenmesi (fotoğraf. proje. bilgisayarla arşivleme vb.) 

d) Hazırlanan rapor verllerine göre saray, köşk ve kasırlarda ileriye 
dönük varılması Istenen amaç ve politikaların belirlenmesi, 

e) Üniversiteler ve ilgili bilim kuruluşları ile işbirliği yapılarak saray. 
köşk ve kasırlarla ilgili, gerek duyulan konuların öncelik sırasına göre 
master ve doktora programları düzeyinde Incelemelerin yaptırılması ve 
s istematik bilgiye ulaşılması. 

f) ilerleye n yıllarda araştırma ve öneri geliştirilmesi, lleriye hazırlan
ına çalışmalarının kesiksiz olarak sürdürülmesi. 

b) Proje -Bakım-Onanın-Koruma 

TBMM Mill'i saray. köşi< ve kasırlarda projelerin yapılmasına temel 
oluşturacal< hassas rölövelerin çizilmesi doğrultusunda üniversiteler ile 
ili ş ki kurularak fotogrametrlk rölöve çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda. sağlıklı ve kalıcı belgelerin geliştırilmesi gerçekleşecektir. Bu 
belgeler oluştuğunda yeni proje ve uygulama çalışmaları da hızlanacak
tır. 

Bu belge ve bilgllerin ışığında: 

a) Yapılan araştırmalar ve amaçlar doğrultusunda fikir projelerinin 
geliştirilmesi ve yetkili organlarca onaylanması. onayı alınmış fikir proje
leri doğrultusunda uygulama projelerının çizilmesi ve onaylanması Işlev
leri sürdürülmektedir. 

b) Uygulama aşamasında genel politika ve amaçlar doğrultusundaki 
öncelikler gözetilerek. gerek dışarıdan alınan hizmetler, gerekse Daire 
Başkanlığınca yapılan uygulamalar sürecinde periyodik denetim ve göze
tım. yetkili organlarca sağlanması. 

c) Öncelikler gözetılerek periyodik-bakın-onarım uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi 

ı . Bina onarımları ve periyodik bakımları ile alt yapı araştırma ve ça
lı ş maları. 
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2. Açık alanların (bahçeler ve çevre düzenlemesi). onarılınası ve peri 
yodik bakımları. 

3. Saray. köşk ve kasırlarda mevcut 72 147 objenın (çeşitli teknikle 
tablo , duvar ve tavan bezemelerı. tekstil ürünleri, hareketli ve sabıt mo
bilyalar. değişik kullanım eşyas ı ve objeler) onarım ve periyodik bakımla
rı ivedi olarak bilimsel yöntemlerle harekete geçirilmesi, belirtilen objele
rln bakımlarında (Biodeterıoration) ışık. ısı değlşkenlikleri. rutubet. bö
cek ler vb . zararlı etkeniere karşı uzmanlardan yararlanılarak mücadele 
ed ilmesi ı ş l evleri kesintisiz Daire Başkanlığınca yaptırılmaktadır. 

d) Milli saray, köşk ve kasırların güvenlik ekiplerının özellikler göze
tilerek eğitılmış olması . insan gücünün yanında güvenlik denetıminin 
modern cthazlarla sağlanması yolunda önemli aşamalar katedilmtşttr. 

e) Yangın konusunda birincı derece tarihi eser niteliklerinin gözönü 
ne alınarak tedbirlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve sistemin kullanım 
sırasında tahripkar olmayan bir model olmasına dikkat edilmektedir. 

0 Tüm Milli Saray. Köşk ve Kasırların özellikle Iç mekanlarının deği
ş ik amaçlarla kullanırnlara tahsisinden kaçınılmakta ve koruma prensip
lerine uyulmaktadır. 

gl 1996 yılında ortaya çıkan alt yapı sorunları. 1997 yılında tekrar ele 
alınacaktır. 

c) Kültür-Sanat Etkinlikleri, Tanıtım ve Yayın 

Koruma bilinci ve tarıh bilinci yaratacak çağdaş düşünceyle birlikte 
ileriye dönük önerilerı geliştirecek egiticl. yönlendiricl ve tanıtıcı kültür ve 
sanat etkinliklerının sürekli ve pertyoduk olarak TBMM'nin önderliğinde 
yapılması: egitım-ögretim, konferans, seminer, sempozyum. sergı. yarış
ma. gösterı. film . yayın vb. etkinlikler içinde tüm saray. köşk ve kasırla
rı tanıtıcı nitelikte ve sürekli bir biçimde yer alması yolunda aşagıda be
lirtilen alanlarda kısa ve uzun vadeli program uygulamaları yapılmakta
dır. 

a) Hizmet içi eğitim ve ögretımin gelişen koşullara göre düzenlenmesi , 

b) Düzenlenecek konferans. semıner. sempozyum vb. etkinliklerın. 

gösterilerin yaygın eğitimin birer uzantısı oldugu düşüncesinden yola çı
kılarak belirlenen konularda öncelikiere göre sıralama ve periyodik ara
lıklarla sürekli olarak gerçekleşmesi. 

c) Yayın : 

1. Pertyodikler, 
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2. Birimlere ait kitaplar. 
3. Tanıtıcı broşürler. 

4. Afi ş. 

5. Kartpostal vb. 
d) Gösterı : 
1 . Sürekli ve değişen sergiler. 
2. Tanıtıcı video. film gösterileri. 
3. Atölye gösterilerı vb. 
c) Yarışmalar : 
Önemli günler ve önemli kültür ve sanat insanları adına kültür ve sa

nat yarışınalarının düzenlenmesi (özellikle gençlerin ilgı alanlarında ve 
özendirici nitelikte yarışmalar olmasına dikkat edilmesi). 

d) İdari işlerlik 

ı . Halen varolan üç Başkan Yardımcılığı verilen şemada belirtildiği gi
bi örgütlenmiş ve ıcra. bu Başkan Yardımcılıkları tarafından yürütül
mektedir . 

2. Milli Saraylar bünyesine yeni katılan iki Fabrikanın . kurulan Yö
netim Kurulları eliyle yönetilmesi olumlu bir gellşme göstermektedir . 

3. Saray. köşk ve kasırlarda çalışan bekçi ve yangın ekiplerinin un
vanlarının değıştırllerek koruma görevlisi adı altında yenı bir disiplin ıçe 

risinde eğltılerek çağdaş görünüm Içinde hizmete sokulması önemli bır 
gelişme olarak görülmektedir. 

4. Topkapı ve Yıldız Saraylarıyla diğer buna emsal milli değerlerin 
TBMM Milli Saraylar bünyesinde toplanmasına bir kültür bütünlğü sağ
l ayacağından. tarafım ızca ve değişik kesımlerce de olumlu bakılmakta
dır. 

e ) Yeşil Alan Düzenleme ve iyileştirmeleri 

Tüm birimlerimizde değışık sorunlar ıçeren bahçelerimizdeki yeşil ör
tünün bak ımı konusunda araştırma ve geliştırme proj«!leri yolunda üni
versite ve özel sektörden bilirkişilerden raporlar Istenmiştir. Alınan ra
porlar ve araştırmalar doğrultusunda peyzaj projelerı hazırlıkları başla

mıştır . 

3 . 1996 YlLINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

a) Kültür 

- Orientalist İtalyan Ressamlar Sergisi (Aralık 1 997) 

- Ayvazovsky ı 997 Ajandası (yayınlandı) 

- Atatürk Takvim! - 1997 (yayınlandı) 

- Yıldız Porselenleri Kataloğu (yayına hazır) 
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- Hereke İpekli Dokuma Kataloğu (yayma haz ı r) 

- TÜYAP Kitap F'uarı'na katılım (Kasım 1996) 

- Tablo Restorasyon Atölyesının çalışmalara başlaması (Ağustos 

1996) 

- Hereke İpekli Dokuma ve Yıld ız Porselen İşletmelerı ürünlerı ıçın 
model çizimieri 

- Berlin 8 ınci Uluslararası Taş Bozulması ve Korunması Kongresine 
bildiri ile katılım 

- INTERNET Ağı 'na katılım 

- İtalyanca. ingilizce ve Osmanlıca dil dersleri 

- Stajyer öğrencilere kurs 

- Tablo Restorasyonu ve Konservasyon Merkezi gelişmeleri Için deği-
ş ik ülkelerle temaslar 

- Aynalıkavak Kasrı restorasyonu ıçın Getty Grant Vakfı lle temaslar 

- Arşıv araştırmaları ile foto-film çekimleri 

b) Teknik 

- Dolmabapçe ve Beylerbeyl Sarayı ıe Yıldız-Şale. Küçüksu Kasrı , 

F'lorya Atatürk Deniz Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Bursa Hünkar 
Köşkü b!rimlerlmlzde gerek duyulan proje çalışmaları 

- Atatürk Odası'nın restorasyonu 

- Tüm blrlmlerlmlzde periyodik bakım ve onarım çalışmaları (devam 
ediyor) 

- Daimabahçe Sarayı ile Aynalıkavak Kasrı'nda alt yapı kanal çalış-
maları (devam ediyor) 

- Daimabahçe Saray'ında zemin ve sualtı kıyı bandı araştırması 

- Konukevi'nde onarım (tamamlandı) 

- F'lorya Tesisler'nde dekorasyon ve havuz iyileştirme çalışmaları (de-
vam edecek) 

- Yıldız ıstabi-ı Amire-i F'erhan binaları yenileme ve Hizmet Binası ın-
şaat ı (devam ediyor) 

4 . 1997 YILINDA YAPILACAK ÖNEMLİ PROJELER 

a) Fotogrametti ile Plan, Dış ve İç Cephelerin Çizimi 

Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Milli Saraylar adı altında toplanan saray köşk ve kasırlarımızın gele
cek kuşaklara aktarılmasında korumaya yönelik yapı lan ve devam eden 
Rölövc-Restltüsyon ve Restorasyon çalışmalarına çağdaş ve bilimsel ola-
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rak doküman oluşturmak amacıyla fotogrametrik rölövelerinin alınması
na Ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaç do~rultusunda Ortado~u Teknik Üni
versitesi ile ilişki kurularak, konu ile ilgili öwetım üyesi davet edilerek 
gerekli incelemelerde bulunmuş olup, bir ön proje ile saptama yapılarak 
aşamalanması ve programlanması için Üniversite'nin Restorasyon Ana
bilim Dalı'nın Uzman üye ve elemanlarının da katkıda bulunaca~ı bildi
rilmiştir . 

Milli Miraslarımızın genç kuşaklara ça~daş sıstem içerisinde do~ru 
olarak aktarılmasında gerekit olan bu projeye başlanmıştır. 

Kaydedilen Aşama : 

Ortado~u Teknik Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonunda. prje
nın tüm saray. köşk ve kasırlarımız ıçın yapılması planlandı~ından, di
~er üniversitelerden de katkı talebinde bulunulması kararına varılmıştır. 

Birincı etap çalışınaya Dolmabahçe Sarayından başlanılmış. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile protokol yapılarak çalışma
lar başlatılmıştır . 1997 yılında da devam edecektir. 

b) Saray Gezilerinde Bilgisayarlı Elektronik Rehber 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Milli Saraylar grubunu oluşturan yapılar içinde Aynalıkavak Kasrı. 
Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı gibi küçük ölçekli yapılarda rehlerlt gezi 
yerine çeşitli dillerde yararlanılacak, sa~ıklı bilgi aktarımını sa~layan bil
gısayarlı elektronik seslendirme sıstemıne geçilmesi planlanmaktadır. 

Kay dedilen Aşama : 

Proje aşamasındadır. 

c) Görüntülü Tanıtım Projes i 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Gerek açık alanlarda. gerekse kapalı mekanlarda küçük ve büyük bo
yutlu ekranlarta tanıtım ve e~itim amaçlı audio-visuel programların ya
pılması do~rultusunda yapılan girişimler olumlu bir aşamaya varmıştır. 

"Milli Saraylar" adı altında toplanan tarihi ve kültürel de~erlerimiz 
olan saray. köşk ve kasırlarımızın, ulusul ve uluslararası tanıtımı için 
büyük boy ekranlar, iç tanıtım için küçük ekranlar, bilgilendirme ele
manları, video ve çekim ünitelerinden oluşan ses ve görsel malzemelerin 
ba~ışı ile ilgili olarak kurumumuza gönderilen kültürel ba~ış talep formu 
doldurularak Japonya Büyükelçili~i Kültür Ateşeli~ine müracaat yapıl
ınıştır Japon Hükümetinin. halka yönelik kültürel ba~ış kapsamında ge-
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li şc n ilişki devam etmekle olup. 1996 Ağustos ayında gerçekleşeceği bil

diri lmişti r. 

Kaydedilen Aşama : 

Dışişleri Bakanlığı Ku zey Amerika ve Pasifik Ülkeleri Genel Müdürlü

ğCı nc. Japonya Büyükelçiliği il e nota teattlsi Iç in talep yazısı gönderilmiş

tir . Japonya'dan teknik ekip gelerek ekipmanların kurulmasına Ili şkin 

tctkik ve inceleme yapılmış tır. Dışişleri Bakanlıgından ekipmanlar ı ç ın 

açı l acak ihale konusunda tercihimizin bildirilmesi istenmiştir . Bakanlık 

ve BCıyü kelçilik il e yapılan görüşmeler sonucu Ihalenin Japonya'da açıl
ınas ı kararı vcrilıntştır. ihaleye . Hükümet Temsilcisi olarak adımıza katı 

lacak kişi. T.B.M.M. ve Bakaniıkça bellrl enccektır . L Kasım 1996 günü. 
Japonya Büyükelçıliginden. talebimizin kabul ed!ldıgı şifahi olarak bildi 

rilmiştir. Protokol imzalandı. 

Gerçck l cşme aşamasındadır . 

d) Koleksiyonlarla İlgili Bilgi Bankası Oluştunılması 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

T.B .M .M. Binaları ve Müze-Saray binaları olarak birlikte korunan 

Milli Saraylar Koleksiyonu 'nu oluşturan 72 14 7 objenın tarihi eserin 

konscrvasyonunda herbir obje için bilimsel çal ı şmada saptama. Incele

me. fotograflı olarak belgelcndirme ve elde edilen bilgilerin bilgisayara al<

tarılmas ı gıbı duyarlı bir çal ışma gerektiren koleksiyanda yer alan eser

ler özelliklerine göre gruplanarak seksiyaniara bölünmüştür . 

Sanat tarihi cğtttm ll elemanlar ile yürütülen bu seksiyon çalışmaları 

kapsamında. Daire Başkanlıgımızın bilimsel ve kültürel yönden ulusla
rarası çagdaş müzecillk s ısteminin kurulması için ilişkide oldugu ku 

rum. kuruluş ve bu konuda deneyimli kişller ile görüşmeler yapılmakta
dır. Kültür mtrasımız olan Milli Saraylar Koleksiyonu, gelecek kuşaklara 

daha dogru ve kalıcı bir sıstem Içinde aktarılmasının gerekliltgı öncelikli 
bir görev olarak ele alınmı ş tır. Yapılan ön araştırmalar ve görüşmeler so

nucunda sözkonusu elektronik kataloglama projesının hazırlıkları sü r
d ürü Im ektedir . 

Kaydedilen Aşama : 

Bilgısayar programları yapan Media Plan International'in kurucusu 

ve Başkanı ile Ili şkiler sonucunda, konuyla Ilgili plan ve Projeler tamam

l anmış . ancak anlaşma düzeyine gelindıginde parasal yönden problem 

çıkmıştır. 

Bu nedenle. aynı statüde, Türkiye Içinde araştırmalar yapılmaktadır. 
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e ) Tablo Konservasyon ve Restorasyon Merkezi Kunılması 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli: 

Milli Saraylar Koleksiyonunda bulunan yaklaşık 600 yağlıboya ve di
ğer teknikler ile yapılmış tabloların bir bölümünün. tarıhı süreç ıçınde . 

gerek fiziksel gerekse iklim koşullarına bağlı olarak olumsuz etkenlerle 
karşılaştıkları görülmüştür. 

Bu önemli koleksiyonun gelecek kuşaklara sağlıklı olarak ulaştırıl 

ması ıçın Daire Başkanlığımız bünyesinde Yıldız Sarayı ıstabi-ı Amire - ı 

F'erhan Binalarında uluslararası boyutta "Tablo Konservasyon ve Resto
rasyon Mcrkezi"nln kurulma çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu konuda İtalyan Kültür Merkezi aracılığı ile "Palazzo Spınelli" Sa 
nat ve Konservasyon Merkezi Yönetıcileri DaJre Başkanlığımızca dave t 
edilerek bir ön eğıtım programı yapılmış. Merkez'! oluşturma çalışmala

rına hız kazandırılmıştır. 

Kaydedilen Aşama : 

İtalyan Kültür Merkezi aracılığıyla İtalya F'loransa'da bulunan "Palaz
zo Spinelli Sanat ve Konservasyon Okulu"ndan, DaJre Başkanlığımızın 
daveti üzerine gelen iki profesör, dört tablo üzerinde restorasyon ve kon
servasyon konusunda eğitim vermiştir. 

Bunun üzerıne eğıtım gören 6 eleman İtalyan Kültür Mezkezi'nin ver 
diği burs ile anılan Okul'da iki ay süre ile eğıtıme katılmışlardır. 

~u anda atölye çalışmalarını hızlandıran ekip. hızlandırılmış İtalyan 
dili eğitimi de almaktadır. Daimabahçe Sarayı'nda atölye çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

Ayrıca. DaJre Başkanlığımızca İtalya'da çeşitli Restorasyon ve Konser
vasyon Merkezi Müdürlerı ile de görüşme yapılarak ıstabi-ı Amire-i F'er
han'da kurulacak olan Uluslararası Restorasyon Merkezi'nın kurulması
na yardımcı olabileceklerini, eğitmen gönderebileceklerlni. bizden de öğ
renci alabileceklerini bildirmişlerdir. 

f) Taş Konservasyonu ve Res torasyonu 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli: 

Milli Saraylar yapılarının cephelerini oluşturan taş yüzeyler çevre kir
liliği ile kötüleşen atmosfer koşullarından büyük zarar görmektedir. 

Bu özgün taş malzemenin korunmasında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Restorasyon Anabilim Dalı, istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakülte
si. Mimar Sinan Üniversitesi Yapı F'izi~l ve Malzeme Bilim Dalı Başkanlı
ğı lle Iletişim kurulmuş olup. DaJre Başkanlığımıza davet edilerek gerek-

43 



ll incelemelerde bulunulmuştur . Başkanlıgımıza onarımlar konusunda 
öneri raporu vermişlerdir. 

Ayrıca. yapı taşlarından bazı örnekler alınarak bozulma nedenlerı ve 
üzerındekı boyalar ile ligıli analizlerının yapılarak Restorasyon ve Kon
servasyon Merkez Laboratuarı Müdürlügü'nden rapor alınmıştır. 

Daire Başkanlıgımızca yürütülen taş restorasyonları bu kararlar ve 
raporlar dogrultusunda devam etmektedir. 

Kaydedilen Aşama : 

İstanbul Tesnlk Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Si
nan ünıversıtes!'nden uzman görüşlerı alınmıştır. 

Ayrıca. 30 Eylül - 4 Ekim 1996 tarihlerı arasında. Almanya'nın Ber
lin şehrinde düzenlenen 8 . Uluslararası Taşların Bozulması ve Korunma
sı Kongresi'ne katılarak Daire Başkanlıgımızca bildiri sunulmuştur . 

Kongre 'de alınan sonuçlar degerlendirme aşamasındadır . 

g) Internet'e Geçiş : 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli: 

Milli Saraylar kapsamında bulunan saray. köşk ve kasırlarımızın bir 
kültür kurumu olarak Internet ortamında tanıtımının yapılabilmesi. ta
rihi degerlerımızın çagdaş lletişlm yöntemlerı lle tüm dünyaya yansıtıl
ması son derece yararlı görülmektedir. 

Kaydedilen Aşama : 

Internet'e girmek için T.B.M.M. Kütüphane Müdürlügü'ne, saray. 
köşk ve kasırlarımızın ile ilgili metinler ve resimler gönderilmiştir. 

h) El Sanatlan Merkezi 

Harem gırışı karşısında Eski Mutfak Binası. El Sanatları Merkezi ola
rak düzenlenmiştir. Ocak 1997'de açılacaktır. Merkez'de. Saray Koleksi
yonlarında bulunan objelerın asıllarına uygun üretımler yapılarak satışa 
sunulacaktır. 

Ayrıca, Merkez. objelerle ilgili bakım-onarım Işlerını de yüklenecektır. 

5 . SARAY. KÖŞK VE KASIRLARIMIZLA FABRİKALARIMIZDA SON 
DURUM 

TBMM Başkanlıgı. Cumhurıyetın ilanından hemen sonra, 1924 yılın
da çıkartılan 431 sayılı yasa lle Türkıye Büyük Millet Meclisi'ne devredi
len saray. köşk ve kasırlarımızla 1995 yılı Temmuz ayında başkanlıgımız 
idaresine verilen Yıldız Porselen ve Çini Fabrikaları ile Hereke Halı ve 
İpekll Dokuma Fabrikaları'nı "Atalarımızdan devraldıgımız miras" olarak 
degil. "Gelecek kuşaklarda aldıgımız ödünç" olarak görmekte ve dünya 
kültür mirasının bu nadide örneklerinin gelecek kuşaklara saglıklı bir bi
çimde Intikaline büyük önem vermektedir. 
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TBMM'ne bağlı kültürel mirasın değerlendirilmesinde temel hedefi
miz, kültürel kimliğlmlzln kaynağı. düne kadar Içlerinde devletin yönetil
diği taşınır-taşınmaz bu varlıkları, önemlerine uygun bir biçimde yaşata
rak geleceğe aktarmaktır. Dünyada siyasetin doğrular üzerine oturması 

nın kaynağı. böylesi kültürel kimliklerin korunmasından geçmektedir. 
Bu zengın kaynağın geleceğe dönüşmesinde TBMM öncülük görevini 
yükümlendlğlndedlr. Kendı kendine yeten, varlığını her yıJ ülkemize ve 
dünyaya güçlü biçimde duyuran bu erişilmez zenginliği sonsuza değin 
yaşar görmek temel hedeflerimizin başında gelmektedir. 

Saray, köşk ve kasırlarımızla fabrikalarımızda son durum ve projele-
rimiz şöyle sıralanmaktadır : 

a) DOLMABAHÇESARATI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

T.B.M.M . Milli Sarayiara bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın çevresıyle bir 
bütün olduğu düşünülerek gelişme projelerı kapsamında 1997 ve 2000'11 
yılları etaplı plan çalışmaları devam etmektedir. 1997 etaplı planlar, fikir 
projesı bazında bitmiş olup uygulama planları yapılmaktadır . 

Dolmabahçe Sarayı ve çevresi; Kabataş'tan Ortaköy'e varan tüm kıyı 
bandını kapsamakla ve bu kıyı bandındaki binalarta karaya doğru derın
liğine yer alan bahçe ve diğer binalardan oluşmaktadır. 

Bu genış alan içerisinde gerçekleştirilecek ı 997 etaplı projede; Beşik
taş Hayrettın iskelesi tarafı bahçe Ue içindeki binaların çok maksatlı ve 
kültür amaçlı Işlev yüklenerek halkın yararlanmasına açılması amaç edı
n!lmıştır. 

Denız Müzesi ile aramızda kalan binanın alınarak bütünlüğün sağ
lanması gereği vardır . Bu durumda, İstanbul'a, T.B.M.M. önderliğinde bir 
kültür alanı-ınüze kompleksi kazandırılmış olacaktır. 

Ayrıca. Dolmabahçe Camisi yanındaki küçük liman (Hamlahane) için 
gırıştınler yapılmış olup mülkiyet sorunları çözüldüğünde en kısa sürede 
hizmete sokularak sahil sarayları ve diğer birimler arasında turistik de
nız yolu bağlantısı kurulacaktır . (1997 yılı ıçınde yapımı planlanmıştır.) 

Şu anda belgelerle varlığı kanıtlanan binaların çevre bütünlüğü ıçın
de yer almasını sağlayarak araştırma ve gırışimler sürdürülmektedir. 
Dolmabahçe yakın çevresınde bulunup değişik kurumların kullanımında 
olan birimlerin listesi aşağıda gösterilmiştir. 
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YER ------~SA~H~İB~~--------------~B~U~G~U~ .. . N_K_U~ .. _K_U_L_LA_ N_I_M ____ __ 

Hamlah an e Belirsiz 

Canı ! Vakıflar 

Meydan Milli Sar aylar ve Vakıfla r 

Serasker Dair s ı (Mcydandal Milli Saraylar ve Vakıflar 

Tiya tro (Gü mii~s uyu Park 'nda) Belediye 

!lay ıl clım . Bah .vc Içindeki Kö~k Dolınabahçe Sarayı 

D .!l . Saray i ~ Ocaklar Milli Savunma Bakanlıgı 

Aka retler Net Holdıng 

Urı lt acıln r Dalres t MSÜ 

M<> lba lı - ı Anılr<' Milli Sa raylar 

Ag<>vm Dalr<'s l Milli Savunma Baka nlıgı 

M ıı sa lıl ba ıı Dalres t Milli S<>raylar 

Veliah t Dalres i MSÜ 

ı INekc l Kö~ kı 'ı 1 Milli Saraylar 

ı l ercke t Kö~kü ll Milli Sar aylar 

Bayıldım Kö~kü Mill i Saraylar 

Küçük liman. klınilksiz 

Bczmlalcm Valldc Sultan Camii 

Boş -otomobil parkı 

Şu anda toprak altında temellerı var 

Temellerı y er allında üstü WC 

Swlss Otel 

Belirsiz 

Apart Otel Yapımı 

Konscrvatua r 

Res torasyon Proj esinde 

Denız Müzes i Arşlvl 

Restorasyon Prcjes lndc 

Resim Heyk cl Müzes i 

Çevre Bakanlıgı 

KEIPA 

Swlss Otel 

ı 996 yılı sonuna kadar yapılmış olan tüm proje, bakım-onarım çalış
maları ırdclenerek 1997-2000 hedeflerı araştırmalar ış ıgında hazırlan 

makta, açılması düşünülen yenı birimlerin ış l evleri dogrultusunda yı ll ar 

Iç ine dagıtılarak hızmete gırmesl Için gereken çalışmalar yapılmaktadır. 

Güvenlik tedbirlerinin sürekliligi ve modernl eştiri lmesi yolunda araş
Urma ve ön hazırlıklar yapılmış olup onay aşamasına gelinmiştir. 

Özellikle 1996 yılında çevreden gelen olumsuz dış etkenler sonucun
da Daimabahçe Sarayı havalandırma ve deşarj kanallarında yaşanan kri
tik günler. bakım. onarım ve korumanın önemını bir kez daha or taya çı
karmıştır . 

İçinde üç adet sarnış. degişik noktalara açılan kanal havalandırma 
hacaları ve bır köşkümüzün bulundugu Saray'ın kullanımında ol ması 

gereken Bayıldım Bahçesi'ne yapılan Otel'In ve yoldan geçirilen su boru
larının bllinçsiz bir şeklide yapm ış oldugu tahribat nedeniyle Müze-Sara
yımız ıçinde artan ve % 95'lere varan rutubet ile kapal ı kanallar Içinde 
oluşan çürümeden kaynaklanan metan gazının yarattıgı tehlike aşama
sında yapılan müdahalelerle giderilmtş. rutubet % 60'lara düşmüş. an
cak . sorun tam olarak çözümlenmemlştır. Çalışmalar sürmektedir. 

DOLMABAHÇE-MATBAH-1 AMİRE BİNALARI 

T .B .M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli: 

Devam eden taş ve diğer restorasyonlar dışında Matbah-ı Amire'nin 
projelcndtrilmest lle sergı. konferans salonları, gösterı salon ları. hatıra 

eşya satış standları gıbı mekanlar kazandırılarak bir kültür merkezi ola
rak kullanılması, bir bölümünde de eldeki mevcut objeler lle tarihi mut
fakların canlandırılması düşünülmektedir. 
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Araştırma ve rölöve çalışmaları başlatılmıştır. 

Kaydedilen Aşama : 

Fikir projelerı tarnamlanmaştır. Bu projenın etapları. Denız Müzesi 
ilc aramızda kalan Bina'nın alınarak Müze-Kültür alanı şeklinde planla
narak bir bütün olarak düşünülmektedir. 

DOLMABAHÇE-AKARET AMBARLARI 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

işlevlerını yitirmiş bulunan tarihi arnbarların kreş olarak düzenlen
mesi ve buna yardımcı olacak binalar ile birlikte projelendirllmesi plan
lanmıştır. 

Kaydedilen Aşama : 

Proje aşarnasındadır . 

DOLMABAHÇE-MUSAHİBAN DAİRESi 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Restorasyon u bittikten sonra yapı lacak araştırmalar sonucunda Dal
mabahçe Sarayı lle diğer saraylarda bulunan eşyaları ve kısmen de imi
tasyon eşyalar lle tefriş edilerek. Devlet adına yapılacak uluslararası kül
tür hizmetlerınde ve sonucunda verilen resepsiyonlara tahsis edilmesi 
düşünülmektedir . Böylelikle. Daimabahçe Sarayı'nın diğer bahçeleri de 
bu tür etkinliklerden arındırılarak bu mekana taşınmış olacaktır. 

Kaydedilen Aşama : 

Zemin katta bahçeye açılan lokanta. pastahane ve kah e hizmetleri
ni yapacak işlevierin verilmesi düşünülen binanın projelut hazırlanmış
tır. 

DOLMABAHÇE-TİY ATRO 

T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Sultan Abdü lmecld'in Daimabahçe'deki tiyatro binasının eldeki bel
gelere göre bulunduğu yerde yeniden yapılması. Kültür ve Saray ilişkile
ri açıs ı ndan olumlu bir görüntü verecektir. ($u anda temeller üzerinde 
maalesef tuvaJet bulunmaktadır.) 

Kaydedilen Aşama : 

İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanlığı 'na, Kurumumuz'a devredil-
mesi çin talep yazısı yazılmıştır. 

DOLMABAHÇE HAMLAHANE (Küçük Liman) 

T .B.M.M. Başkanlık Divanı'nca Onaylanan Şekli : 

Daimabahçe'de camii yanındaki Boğaz kültürünü temsil eden tek kü
çük liman niteliğinde olan yapının yapılması ve mevcut metruk durum-
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dan kurtarılması lle Kabataş'tan başlayan saray sınırları belirlenmiş ola
caktır. 

Tütün De posu :Yeni alınan binalarla (DMO, B. Kayrnakamlığı vb.) 
birlikte reji binasının alınma yoluna gidilerek Kabataş'tan Askeri M üze'ye 
kadar olan kıyı bandının kültür alanı olarak halka açılma yolunda pro
jelendirilmesı kıyı bandında bütünlüğü sağlayacaktır. 

Reji binasının alınması halinde Resım-Heykel Müze'slne tahsis edile
rek saray Içinden çıkarıınıası sağlanabllecek ve Resim Heyket Müze'slne 
yakışan bir bina kültür hayatımıza kazandırılmış olacaktır. Ayrıca Milli 
Saraylarda bazı kültür hareketlerine de yer kazandırılmış olacaktır. 

Kayde dilen Aşama : 

Yukarıda adıgeçen llgtlilere kullandıkları binaların Kurumumuz'a 
devredilmesi Için talep yazısı yazılmıştır ve Başkanlık Dlvanı'nda da bu 
yönde karar alınmıştır. 

DOLMABAHÇE- CAMLIKÖŞK 

İç mekanlarında onarım ve tezylnat ışleri bitmiştir. Çatı kurşunları 
yenilenmesi. 1997 yılı ıçınde yapılacaktır. 

DOLMABAHÇESARAYI 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

a. Sergı: 

Yenı Işlevler verilerek açılacak olan birtmlerde çok boyutlu yaşama 
alanlarının eklenmesiyle sürekli ve periyodik sergllerin yapılması, 

Si. 

b . Gösteri : 

I. Saraylar ve Türkiye ile ilgili belgeselierin sürekli gösterilmesi. 

2 . Yeni mekanlarda ulusal ve uluslararası sergilerın gerçekleştırilme-

3 . Açık havada halka dönük konserlerin düzenlenmesi. 

c. Yayın: 

ı . Daimabahçe Sarayı kitabı (büyük boyutta ve ayrıntılı). 

2. Düşünülen Sekslyonlarla ligıli katalogların yayma hazırlanması, 

3 . Monografik çalışmalar (Zonaro. Ayvazovskl, Balyanlar vb .), 

4 . Gezı planlaması kesınleştlğinde yönlendirmenın yenilenerek reh-
ber kitap hazırlanması. 

d. Film : 

1. Daimabahçe Sarayı tanıtıcı filmının yapılması (30 dakikalık). 

2. Gezı güzergahına göre hazırlanmış bir filmln yapılması (20 dakika
lık) 
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3. İç bilgilendirme noktaları (audio-visual) 

Yukarıda belirtilen maddeler. 1997 yılı hedefleri içinde olup sürekli-
likleri sağlanacaktır. 

b) BEYLERBEYİ SARAYI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

Geçmişten günümüze gelen tarihi ve kültürel süreç ıçınde yapılmış 
olan yazlık saray. köşk ve kasırlar arasında Beylerbeyı Sarayı'nın çok 
özel bir anlamı vardır. Kapsamlı yapı programı ve Boğazıçı gıbı özel bir 
suyun yanında yeralması nedeniyle bütün araştırma ve geliştirme çalış
ınalarının bu yazlık saray çevresinde odaklanması önem taşımaktadır. 
Beylerbeyi Sarayı'nı özelleştirmede öncelikle başvurulacak noktaların ba
şında Boğazıçı kültürü ile ilgili belgeler gelmektedir. Yapılacak araştırma
lar bu belgelerı gün ışığına çıkaracak yönde olmalıdır. 

Aslında varolan ve bugün yerınde bulunmayan birimlerin (Ağavat , 

Paşalar, Muzıka Daireleri ile Aslanhane, Geyiklik. Hasahırlar gıbi) bu 
araştırmalardan çıkacak verilere göre yeniden Beylerbeyi kompleksi ıçın
de yeralması sarayın bütünlüğünü sağlayacaktır. 

Beylerbeyı Sarayı'nın Dolmabahçe Sarayı lle olan Ilişkisini arşiv araş
tırmaları sonucunda belgeleyerek ileriye dönük çalışmalara ışık tutacak 
çalışmalar yapılmalıdır. Bulunacak anı, belge ve görsel malzemenln. Bey
lerbeyi Sarayı'nın ıç mekanları ve bahçelerinde belirli bir kurgu içinde za
mana yayılarak gerçekleşmesini sağlamak, yönetim ve çevre tilşkilerini 
yansıtması açısından öğretıcı yararlar sağlayacaktır. 

Ayrıca eski Beylerbeyi Sarayı'na aıt zaman zaman ortaya çıkan kalın
tıların belirli bır sistematik içinde araştırılarak belgelenmesi ve belgeler 
doğrultusunda değerlendirilmesi yeni oluşurnlara ışık tutacaktır. 

Dolmabahçe-Beylerbeyi-Küçüksu ve Beykoz Kasrı bütünlügünün de
niz ilişkisi ile sağlanabilmesi için deniz ulaşım araçları gırıştmlerinin ya
pılması. 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

Beylerbeyı kompleksi Içinde eski ve yenı saraya alt araştırmalar so
nucunda elde edilen belgeler doğrultusunda öncelikle gösteriye açılacak 
noktaların projelendirilerek uygulamaya geçilmesi düşünülmelidir. 

Çevre ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve çevre mülkiyet so
runlarının çözülmesi, güvenlik açısından gereklidir . 

Periyodik bakımlar devam etmektedir. 

Denize doğru eğim yapmış olan Harem Deniz Köşkü hakkında araş
tırma. 1997 yılı içinde yapılarak her iki Deniz Köşkü'nün onarıma alın
ması düşünülmektedir. 
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Beylerbeyı Sarayı Bodrum Kat onarımları I 997 yılı ıçınde yapılacaktır. 

- KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Boğaziçi kültürüyle ılgili çok boyutlu kültürel etkinliklerin Beylerbe
yrndc odaklanabilmesi ı ç ın , 

Daha önce önerildığı gıbı. Sarı Köşk'ün kullanımı ve özellikle devletin 
kültürel amaçlı anlaşmalarının Imza törenlerine ayrılmış olmasının vur
gu lanmas ı . 

Alt salonun çok yönlü tanıtımı için zengınleştırilerek halkın yararına 
açılmas ı. 

Beylerbeyi Tüneli'nin çok özel konumu ve ilginç mekanı dikkate alı
narak dört mevsim boyunca kimliğine uygun İstanbul. Boğaziçi ve saray
lardaki etklnliklerln odak noktası haline getırilmesı. 

Yayınlar: 

Bogazlçi ve Beylerbeyi Sarayı başlıgı altında edebiyat ve kültür haya
tıınııda Boğaz i çi' ni konu edinen belgelerin taranarak derlenmesı ve yayı
na hazırl~nmas ı. 

Türkler'de Yazlık Saraylar ve Beylerbeyı Sarayı hakkında tasarım. i ş

lev ve bezerne bağlamında getirilen farklılık ve benzerliklerı vurgulayan 
özel kitabın hazırlanması. 

Görsel belgelere ve bugünkü elde olan kaynaklara dayanarak tünelin 
yıllık programı içinde yeralacak sürekli bir sergının hazırlanması. 

Sarı Köş k'teki mültıvızyon audio-visual sisteminin yanısıra video ka
se tl er le tüm sarayların tanıtım filmlerının gösterilmesi, 

Özellikle eski saray ve bugünkü sarayın kaybolan bölümlerını dikka
le alarak (Ağavat. Paşalar. Muzıka Dairelerı lle Aslanhane. Geyiklik. Ha
sah ırl ar) bilimsel ağırlıklı bir yayının hazırlanması. 

c) YILDIZ SARAYI-ŞALE-SERALAR-ISTABL-I AMİRE-İ FERHAN Bİ
NALARI 

- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

TBMM Milli Saraylar'a bağlı birimler ıçınde Yıldız Sarayı yapılar top
ltduğu ço k yönlü düşünülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Bu 
nedenle saray sınırları içinde yer alan ; başta Kültür Bakanlığı 'na . Yıldız 

Ün iversitesi'ne ve diğer kuruluşlara bağlı birimlerin kullanım ilkelerı dik
kate alınarak yenıden planlanması ıçın gırışımierin yapılmasına gerek 
vardır. 

Son Osmanlı dönemının ürünü olan bu Saray'ın bütünlüğü kısa ara 
lıklarda. yıkılıp yapılmalarta büyük değişikliklere uğran1ış olduğu bilin
mektedir. Bu değlşmelerın belgelerle saptanması. yenıden yapılmasının 
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ve kullanırnın günün koşulları ve ileriye dönük ıstekler göz önüne alına
rak prensipierin saptanması yolunda çalışmalar yapılacaktır. 

Dalıa önceki yıllarda planlandığı gıbı konferans ve sergı salonları. sa
natçı işlik l eri. konservasyon laboratuvarları ve Başkanlığımızın uluslara
rası boyuttakı konukları ağırlayacak misafirhanesi ile kültür merkezi 
olarak dünya kültürüne açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
çalışmaların en kısa sürede bitirilerek hayata geçirilmesi önemli kültürel 
etkinlikleri de beraberinde geliştirecektir. 

Planlamalarda. konferans salonu. sanat galerisi, misafirhane. resto
rasyon merkezi ve çeşitli el sanatları atölyelerinin yer alması düşünül
müştür. 

Yıldız Bahçesi girişindeki binanın Belediye'den alınması için talep ya
z ısı yazılmıştır. 

- PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ile yapılan ön
görüşmeler sonucunda Palanga Caddesi'nin yeni bir düzenlemeyle özel 
bir kültür yolu haline getirilmesinin projelendirilmesi ( 1997 programın
dadır) . 

Belge ve kalıntılardan yola çıkarak yeniden ayağa kaldırılacak şu an
da yıkılmış olan birimlerin projelendirilmesi (1997 programındadır). 

Tüm binalar ve kanallar dikkate alınarak ıç slrkülasyonu gözeten bir 
bahçe düzenlemesinin yeniden projelendirilmesi (proje ve uygulama aşa
masındadır). 

Güvenlik tedbirlerinin sürekliliği ve modernleştirilmesi (Şale Köşkü 
yangın alarm sistemi döşenmiş. Merkez yapılma aşamasındadır.) 

Kuşluk Binası restorasyon u 1997 programındadır. 

Kalem işlerinde gereken restorasyon işleri ( 1997 programındadır ı 

KÜL TÜR-SANAT-TANlTlM-YA YlN 

Kent planlamasılçinde bir kültür merkezi olarak planlanan Yıldız Sa
rayı yapılar topluluğunda sürekli ve çok yönlü kültür etkinliklerinin ya
pılması sağlanmalıdır. 

Bu kültür etkinliklerinden amaç. bu yapılar topluluğunu halka aç
mak. sevdirmek ve gençliğin bu mekaniara sahip çıkmasını sağlamak ol
malıdır. 

Yıldız Sarayı kompleksi içinde yer alacak ulusal ve uluslararası bo
yutlarda kongre. sempozyum, seminer. söyleşi, gösterı. sergileme vb. et
kinlikler. özellikle genç kuşağın ilgi alanı olacak biçimde düzenlenmeli
dir. Bu konuda dünyadaki gelişmeler sürekli lzlenmelidir. 
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ICCROM. ICR ve Avrupa Konseyi'ne ba~lı İtalya Venedik 'te bu lunan 
Us ta E~itim Merkez i lle bizzat görüşmeler yapılarak bu mekanların ulus
l araras ı Restorasyon ve Konservasyon Merkezi olarak de~erlendirilmesi 
konusunda görüş btrll~ine varılmıştır. Bu Merkez'de vertlecek e~ittme 
çok yönlü katkıda bulunacaklarını bildirmişlerdir. Bu konuda öneri tale
binde bulunulmuştur. Plan ve program ıçın görüşmeler devam etmekte
dir . 

Yayınlar: 

Yapılacak tüm etkinliklerle tlgtlt duyurucu , tanıtıcı yayın (afiş. bro
şür. kartpostal, kaset vb .) 

Yayma hazırlanacak kita plar : 

Yıldız Sarayının Dünü Bugünü 

Etkinlikler içinde ye r alacak kongre ve sempozyum yayınları 

Yıldız Sarayı ve Raimondo D'Aronca 

Yıldız Sarayı Bahçe ve Seraları 

Yıldız Sarayı ve Konukları 

Gösteriler : 

Film : 

Osmanlı'nın son sarayı Yıldız (yapılan 15 dakikalık film içinde yer 
almıştır) 

Yıldız Sarayı ve konukları 

Multtvızyon : 

Sarayların Dünü-bugünü 

Sergı : 

Yıldız Sarayı ne !dt-ne oldu? (sürekli sergı) 

d) AYNALIKAVAK KASRI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a . Aynalıkavak Kasrı'nın gelişmesı çevre sorunlarının çözümlenme
siyle gerçekleşebtlecektır. Bugün müze-saray, Türk Çalgıl ar Müzesi ve 
Türk Müzi~i Araştırma Merkezi olarak işlevi belirlenen Aynalıkavak Kas
rı . Milli Saraylar içinde özel bir konuma sahiptir. Haliç'te günümüze 
ulaşmayan kasırlar ıçınde Aynalıkavak Sarayı olarak btlinen yapılar top
lulu~unda bugüne ulaşan Haliç Sarayları'nın özgün örne~Jdir. İstan
bul'un bu bölgesinin son yıllarda geçirdi~! de~işikllkler göze alınarak , Ay
nalıkavak Kasrı'nı geniş bir bütünün parçası olarak görmek gerekmekte
dir . Özellikle turstlk gezl programlarının oldukça dışına düşmesi nede
niyle yenı bir yaşamın geliştırme programı uygu lanmalıdır. Ayrıalıkavak 
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Kasrı 'nın yakınındaki Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak düzenlenecek olan 
Feshane ve Eyüp'te noktalanan yenı oluşacak kültürel aksın içinde 
yeralması, yapılacak programda gözetilmesi, 

b. (a) bendinde belirtilen gerekçeye uygun olarak hızla gerçekleştıri
len çevre düzenlemesi ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan eski 
gümrük depolarının bir bölümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı 'na devredilmesi yolunda gırıştmlerin yapılması (gerekli yazışmalar 
yapılmıştır) 

c. Yukarıda (al ve (b) bendlerinde belirtilen, gerekçe ve amaca yönelik 
ışleri projeye bağlayabilmek için gerekli araştırma ve incelemelerin (kazı 
yapılması ve arşiv belgelerinin taranmasıl ilgili ün!versıtelerle birlikte ya
pılması. 

d . Bu geniş kapsamlı programın girdilerı ve yeni alınacak mekanların 
varlığı dikkate alınarak. Aynalıkavak kompleksine yeni işlevler verilmesi, 
sistematık hale getirilmesi ve gelişme programlarının düşünülmesi (prog
rama alınmıştır) 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a . Periyodik bakım ve onarımların yapılması, 

b. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilişkiler kurularak. Aynalıkavak 
yakın çevresı ve Galata Köprüsü'nün yeni yeri konusunda bilgi alınması 
ve öneri niteliğindeki fikir projesinin amaçlanmız doğrultusunda gelişti
rllmesı. 

c. Gelişme program larının paralelinde başta İstanbul Kültür Festiva
li olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinlikler ıçın planlanması ve pro
jeye bağlanması, 

d. Aynalıkavak Kasrı'nın özel durumu nedeniyle uluslararası kıstas
lara uygun restorasyon projesı üretilmesi. 

e. Güvenlik tedbirlerının sürekliliği ve modernleştirilmesi ( 1997 yılı 
programındad ı r ı 

f. Verilen rapor üzerıne hazırlanan detaylı konservasyon programı 
Için Kurumumuzun yapabileceği katkılar da gözönüne alınarak değerlen
dirilmiş. "Mimari Koruma Bağışı" için Getty Grant Vakfı'na başvurulmuş
tur. 

Getty Grant Vakfı'ndan çıkacak sonuca bağlı olarak projenin diğer 
aşarnalarına geçllecektir . Yazışmalar devam etmektedir. 

g. Aynalıkavak Kasrı ziyaretçileri için sera kafeterya yapımı planlan
mıştır . 
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KÜL TÜR-SANAT-T ANlTlM-YAYlN 

a. Saray. köşk ve kasırlarla ııgııı yayın programında yeralmasında 

özellikle İ stanbu l'un en eski bir sarayının parçası olması . III. Selim gibi 
özel bir kimliğin buradaki varlığı dikkate alınarak. tanıtım programı içe
risinde belirlenmesi, 

b . Yukarıda belirtilen işlevine uygun olarak Türk müziği araştırmala
rı. arşivi. müzesi ve uygulamalarının bir bütün olarak planlanarak dü
zenlenecek etkinliklerle halka yansıtılması. 

c. Şu konulara yayın önceliği verilmelidir : 

ı . Aynalıkavak ve Yazıtları 

2. Türk Çalgılar Tarihi 

3. Osmanlı Döneminde Haliç Sarayları ve Aynalıkavak (yayma hazır 

lanmakta) 

4 . Aynalıkavak Sarayı ve III. Selim (yayına hazırlanacak) 

d. Özgün bir sanatçı olan III. Selim'in varlığı öne çıkarılarak üç dilde 
bir tanıtıcı film TRT ile ortak olarak planlanmış bulunmaktadır . 

c. Tarihi belge ve bulgulara dayanılarak hazırlanan Türk Çalgıları 
Sergis i vb. ctkinliklerin geliştirilerek periyodik süreçlerde sergı. konfe
rans. konser ve gösterilerin ulusal ve uluslararas ı düzeyde yapı l ması. 

e} IHLAMUR KASRI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a) lhlamur Kasrı'nın gelişmesi çevre sorunlarının çözümlenmesi ile 
gerçekleşebil ecektir . Bu çevrenın zaman ıçerısınde gelişınesi ve olumlu 
yönde deği şmesini sağlayacak verilerin saptanması. 

b) Bugünkü çevre duvarları ıçerisinde kalan yeniden düzenlenmiş 

alan istenilen düzeye ulaşmış bulunmaktad ı r. Zaman içerisinde gelişmc 

si gereken bölümleri bulunmaktadır. 

c) Zaman sürecinde araştırma kaynakları taranarak. lhlamur Kasır 

l arı il e ilgili yak ın çevre btlgılerının derlenmesı ve derinleştırilerek belge
lcndirme ve projelendirilmesi, 

d) Hazırlanacak rapor. belge projeler ışığında varılması istenen ama-
cın belirlenmesi, 
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e) Çevre ilişkilerinin gözden geçirilmesi. 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

al Periyodik bakım -onarım. 

b) Fikir projesi (gelişme ve kullanım amaçlı} , 

c) Uygulama projesı, sosyal tesıs ( 1997 yılı programındadır}. 



d) Uygulama. sosyal tesis ( 1998 yılı programındadır ı. 

e) Güvenlik önlemlerin sürekliligı ve modernleştlrilmesı. 

KÜL TÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

a) Çevredekı yoğun yapılaşma dikkate alınarak. değişik yaş dilimlerı
ne göre tasarlanmış egitici ve yönlendirici programlar düzenlenerek. bun
ların çeşitli yayın organları ile belgelendirilerek yaşama geçirilmesi , 

b) Çocuk. gençler ve yaşlılara görsel sanatlar egitim! ve ögrettmı. 

c) Başta Milli Saraylar olmak üzere tanıtıcı ve yönlendirtci olarak ser
gı. gösteri ve konferanslar düzenlenmesi. 

d) Degıştk yaş gruplarına müzik etkinlikleri için olanaklar sagıanma-
sı . 

e) Kasnn sınırları ıçınde yer alan açık alanda açık hava müzesi oluş-
turulması. 

f) Kafeteryanın geliştirilmesi (sosyal tesis yapımı düşünülmektedir) 

t) KÜÇÜKSU KASRI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a . Komşu mülkiyetlerle (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara 
Üniversitesi) lle işbirliği sağlanarak. Küçüksu mesire yerı programlanma
sında yapılacak projeyi şekillendirmek 

ı . Küçüksu Kasrı'nın. gerek müze-saray olarak ve gerekse sanatsal 
etkinilklerı ıçın bir dış bahçeye gereksınımı vardır. Bu ortak çalışma sı
rasında bu dış bal1çentn gerçekleşmesi sağlanarak, sosyal tesislerin bu 
bahçede yer alması gerçekleştirllmel! ve tarihi yapı bu işlevden arındınl
malıdır. 

2 . Küçüksu Kasrı'nın özel konumu ve müze-saray olarak sınırlı ola
nakları. etkinliklerı yaşama geçirecek yenı programlara gerek duyurmak
tadır. Bu nedenle Türkiye'deki koruma kavramına da yeni boyutlar ka
zandırmak için 1917 tarihli Güzelhisar Vapuru'nun. bugün kullanılma
yan vapur iskelesine baglanarak diğer saray. köşk ve kasırlarda yapılan 
sosyal ve kültürel etktnliklerin bu gemı içinde gerçekleştirilmesiyle mesi
re yeri-saray-gemi bütünleşmesi Bogazıçı kültürüne farklı bir görüntü ve 
aktivite kazandıracaktır. (Gerekli gırışimler yapılmış ve yapılmaktadır) 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a. Denize dogru kayma nedeniyle restorasyonu 4 yıldır devam eden 
Kasrın geziye açılışı Ocak 1997'de yapılacaktır. 

b . Araştırma-geliştirme maddesinde belirtilen, çevresiyle birlikte dü
şünülmesi gereken gelişme plan ve projelerinin Arıakent Belediyesi ile 
ilişkiler kurularak fikir ve uygulama projelerinin hazırlanması. (ön proje 
çalışmalarına başlanmıştır) 
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c. Badrum kattaki Işievin yenı yapılacak sosyal alanlara kaydınlmas ı 

ve boşalacak rnekanlara kültürel ağırlıklı yenı Işlevler verilmesi konusun
da proje gcliştırilm cktcd lr . 

d. Güzc llı isar vb . tarihsel kimllği ve anıları olan Boğaziç i vapurların

dan birinin buraya kazandırılması halinde olasılıkların fikir projes ı ba

zında hazırlanması. 

c. Güven lik önlemlerının sürekliliği ve modernleştirilmesi (yangın 

alarm sistemi ve telefon santralı. 1997 yılı ıçınde kurulacaktır) 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Küçüksu Kasrı'nın. Milli Saraylar bütünlüğü ıçınde planlanacak yenı 
konumuyla tanıtım programı içinde yoğun bir şekilde yer almalıdır. 

1. Boğaziçi Kültürü ı çınd e Küçüksu Kitabı (yayma hazırlanacak) 

2. i stanbu l yaşamında Küçüksu ve mesıresl albümü (yayma hazırla

nacak) 

3. Üç dilde tanıtıcı film (TRT ile ışbirliği yapılarak hazırlanacak) 

4 . Halkın yararlanab ll eccği bir lokanta ve kareteryanın geliştirilmesi 
(mülkiyet sorunlarının çözümü hallnde 1997 programında) , 

5. Açık sinem a yapılınası (mülkiyet sorunlarının çözümü halinde 
ı 997 programında) . 

g) MASLAK KASIRLARI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a. Maslak Kasırları'nın gelişmesi, çevre sorunlarının çözümlenmesiy
le gerçek leşeb ilir. Bugüne kadar Milli Saraylar'a bağlı diğer birimler için 
de özel likle farklı bir i ş l ev öngörülmüştür. Maslak Kasırları , dünyada 
egemenlik kavramıyla birlikte geleceğin sorunlarını düşünen ve bunu h er 

23 Nisan 'da kutlayan bir ulus olarak yaşama sürekli geçirme ve güne 
uyarlama yönünde prograınlanınıştır . Uygulamalar bu program doğrul
tusunda sürdürülmelldir. 

b . Bu amaç doğrultu sunda ilk girişimler. Maslak Kasırları'nın varlığı 
nedeniyle özel olarak tasarlanan ve uygulanan yakın yeşil çevresinin bü 
ti.ınlüğünün sağlanınas ı yolunda mülkiyet sorununun çözülmesi gerekli
dir . Anayola par alel olarak uzanan parça, Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kan lığı tarafından bünyeınlze devredilme aşamasındadır . Milli Savunma 
Bakan lığı'na bağlı bölümler lle ilgili sorunlar devam etmektedir. Olumlu 

sonuçlandığı takdirde başta düşünülen program hızla yaşama geçırllebl
lir. Maslak Kasırları ve TBMM Milli Egemenilk Korusu . istanbul'un ıçın 

de kalan n adir bir çevre ve kültür bilincinin gelişeceği bir alan olacaktır . 

Araştırma ve gırıştınler bu y önde yoğunlaştırılınal ıdır. 
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c . Maslak Kasırları'nın. TBMM Milli Egemenlik Korusu 'nun yaşama 
geçirilme sürecinin belirtilen sorunlar nedeniyle gecikmesinden dolayı. 
gen iş çevre bütün ıçındeki gelişmelere uyumunda aksamalar olmaktadır. 
Bu sü re ıçınde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlıgı'nın daMaslak Kasır
l arı ' nın karşısındaki Fatıh Ormanı'nda rekreatlf amaçlı çalışmalara baş 

lanmış olması dikkate alınarak deginllen maddelere hız verilmesini zo
runlu kılmaktadır. 

d . Mastak Kasırları konusunda sınırlı bilgilerin aşılması için çok yön-
lü arşivlerin taranmasına. anı ve belgelerin toplanmasına gerek vardır. 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a. Periyodik balnın ve onarımların yapılması. 

b. Yakın çevresiyle ligıli gırıştmlerin gerçekleşmesine paralel gelişme 
programının yenı alınacak mekanlar ve bu mekanların işlevlerı göz önü
ne alınarak fikir projesi çalışmalarının derinleştirilmesi ve İstanbul Bü 
yükşehir Belediyesi'nce bu çevre ıçın üretilmiş kararların taranması , 

c. Yukarıda belirtilen amaçlar dogrultusunda alternatif projeler yapı
la rak tartışmaya açılması ve uygulama projesının bu çalışmaların verile
rine göre yapılması . 

d. Projeleri hazırlanmış olan açık hava toplantı merkezının yeniden 
gözden geçirilerek en kısa sürede yaşama geçirilmesi ve etkinliklere açıl
ınası ( 1997 programındadır ı 

e. Güvenlik tedbirlerının süreklilıgı ve modernleştirilmesı. 

KÜLTÜR -SANAT-TANITIM-YAYlN 

a. Saray. köşk ve kasırlarla ııgııı yayın programında yer almalı, ancak 
özel işlevi geregıTBMM Kültür-Sanat ve Yayın Kurulu 'nun 23 Nisan kut
l amaları ıçın yapılan hazırlıklarda Milli Egemenlik Parkı lle ilişkisinin be
lirtılmesine özen gösterilmelidir . 

b . Bu i şlev geregı kültürel ve sanatsal etkinliklerin 23 Nisan odaklı 
konularda yogunlaşması düşünülmelidir. 

c. Daha önce TRT ile yapılan ön görüşmeler ışıgında dünya çocukla
rına mesajların iletilmesi konusunda yenı gırışımıerin sürdürülerek al
ternatif projeler tartışmaya açılmalıdır. 

d . Mastak Kasırları'nın 4 mevsim dinamıgını saglayacak çok yönlü 
kültürel ve sanatsal etkinliklerln özellikle çevre egemenlik ve gençlik kav
ramı çerçevesinde ilgili üniversıtelerle yapılan öngörüşmeler dogrultu
s unda tasarlanan Kültür Merkezi'nde ögretıcı nitelikte gösteriler yapıl
malıdır (film-video. konferans. çocuk oyunları. saglık sporu vb.) 
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h) YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a . Tarihi ve özgün çevrenın kültür degerieri açısından özgün özellik
ler (Termal) ve Atatürk'le ilişkilerı dikkate alınarak ele alınması ana ilke 
olmalıdır . TBMM'nin buradaki varlıgı yogun yeşil çevre Içinde kültürel ve 
rckrcatif gelişmelerı güçlendlrlcl anlamda olması prensibinden yola çıl<ıl
maktadır . 

Bu açıdan bugün Müze olarak kullanılan Atatürk Köşkü yalın mima
ri s ine karşılık taşıdıgı anı degerlendlrilcrek yeniden farklı açıklamaları 

ıçerecek biçimde düzenlenmelidir. Böyle bir düzenleme. çok yönlü kültü
rel aktıvıtelerle ve termal olanaklarıyla ön plana çıkarılacaktır. 

b . Araştırmalar müze kimligını geliştırıcı oldugu kadar Atatürk'ün 
buradaki varlıgını duyurucu nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a . TBMM'nin buradaki varlıgı uzun yıllar saglıklı bir zemine oturtul
madıgı ıçın kısa vadelı çözümlerle buradaki yapıların yakın çevresının ge
nişletilerek yeniden planlanması gerekmektedir. Genel yerleşim ilkesi pa
ra lclinde Atatürk Köşkü müze olarak yenı bir projeyle düzenlenmelidir. 

b. Genel Sekreterilk Binası Ise Mımar Seyfi Arıkan'ın özgün bir yapı

s ıdır . Ancak zaman Içinde olumsuz. zorlayıcı koşullar altında degişlklik
lere uğ;ramıştır. Yenı çevre olanakları dogarsa bazı fonksiyonların bura
dan çıkarılmasıyla bu yapı saglıklı bir duruma getirllebilir . ( 1997 progra
mında lokanta olarak planlanmıştır.) 

c . Bu amaçlarla projelerin hazırlanması gereklidir . Yaverlik Binası Ise 
20. Yüzyılın başından kalma. küçük. ama özellikil bir binadır . Milletve
killerının konaklamasına olanak saglayan bu yapının son yıllardaki dü
zenlemelerle eski özelligl kaybolmakla birlikte duyarlı bir projeyle. aynı 
fonksiyanda TBMM varlıgına uygun. daha ıyı bir duruma getirilebilir. Bü
tüm bu yapı ların kapasıtelerı ve verilen işlevleri dikkate alınarak duyu 
lan yenı ıstekierin bütün ıçınde yer almasını saglayacak proje çalışması 
yapılmıştır. Ayrıca yakındaki kilise kalıntısı ve önünde yer alan bir süre 
s inema olarak kullanı lan yapının küçük toplantı ve gösteriler ıçın yenı
den projelendlrilmesı çevreye ayr ı bir zengınlik getirecektir. ( 1997 prog
ramındadır) 

d . Güvenlik önlemlerinin sürekllligı ve modernleştirilmesi saglanma-
lıdır. 
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KÜL TÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Bu yöredeki kültür. sanat etkinlik l erı ve tanıtım üç yönlü olmalıdır . 

I. Milli Saraylardaki tüm etkınlikler buraya aktarılmalı 



2 . Atatürk'ün Yalova'da ve Florya Köşkü 'ndekt yazlık yaşam. çalışma

ları ve aldığı kararlara yönelik olmalı. 

3. Kilise kalıntıları da dikkate alınaral< Yalova Termal alanının tarihi 
gelişimi ve özelliklerını aşama aşama gösteren nitelikte olmalıdır. 

Böylece Yalova Atatürk Köşkü çok yönlü bir müze ve kültür odağı ni 
teliğine bürünmelt. ınsanları eğitrneğe yönelik tanıtıcı etkinliklerle dona
tılmalıdır. 

Tanıtıcı nitelikte bir filmln hazırlanması düşünülmelidir . 

Değişen scrgilerln yanısıra özgün belgelere dayanan Yalova ve Ata
türk başlıklı bir sürekli sergı çalışması hızla tamamlanarak müze gezisi 
güçlendirilmelidir. 

4. Termal özelliklerı düşünülerek bu yönde yenı dinamikler getirilme-
s i planlanmalıdır. 

ı) FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

TBMM'ne bağlı saray. köşk ve kasırlar bir bütün içinde değerlendiril
diğinde özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma sürecine girdiği 
yıllardaki değişmeleri somut gösteren verilere sahip olduğu görülmekte
dir. Bunun yanısıra Florya Atatürk Denız Köşkü ve Yalova Atatürk Köş
kü. Cumhurıyet döneminin değişme anlayışı ıçınde özelliklerı ve anı de
ğeri olan iki yapıdır . Florya Atatürk Deniz Köşkü "Birinci Ulusal Mimar
lı!< Akımı"nın ardından Atatürk'ün isteklerı doğrultusunda m!marlıktaki 
değişmelerın çok özel bir örneğidir. Bir bölümü denizin üzerinde diğer 
bölümlerı kıyıda yeralan yapılar topluluğu Mimar Seyfi Arkan'ın yalın ve 
özgün bir tasarımıdır. 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a. Onarılan Deniz Köşkü'nün, Atatürk'ün yönlendirdiği ve özellikle 
yalın olmasını ıstediği anlayış paralelinde yeniden gözden geçlrilerek ol
ması gereken ayrıntıların yapılması gereği duyulmaktadır. ( 1997 progra
mındad ı r) 

b . Yeni eklenen yapının (kafeterya. lokanta) özelliklerinin yeniden 
gözden geçirllerek mevcut komplekse uyumunun sağlanması gözetilmek
tedir. 

c . Güvenlik tedbirlerinin sürekliliği ve modernleşmesi sağlanmalıdır. 

d . Salıli bandında iki yanda bulunan parsellerin Belediye'den isten
mesi yolunda gerekli girişimler yapılmış ve talep yazısı yazılmıştır. 

KÜL TÜR-SANAT -TANlTlM-YAYlN 

a . Özellikle yaz ayları boyunca yoğunlaşan konaklama, dinlenme ey
lemleri dikkate alınarak Atatürk Florya Köşkü 'nde ve çevresinde kültürel 
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ve sportif e tkinlikler düşünülmelidir. Bunlardan en önemlısı Denız Köş

kü 'nün toplantı salonu. çalışma odası ve genış koridorları sürekli ve de
ğişen sergilere ayrılmalıdır. Bu sergı ıçın. Atatürk'ün yazın dinlenme 
amacıyla bulunduğu süreye aıt belge ve fotoğraflar ile kullanıldığı eşya
la r düzen lenen sergının audto-v1sual göstertlerle destektenerek daha di 
namik bir ortam yaratılmalıdır. 

b . Türkiye Büyü k Millet Mecltsi'nce, yaz aylarında Atatürk anısına de
ğişik dallarda su sporlarıyla ilgıli yarışmalar düzentenerk bu konuda bir 
gelenek oluşturulabilir. Kış aylarında Ise TBMM personeli ıçın. içinde 
kultürel boyutu da olan meslek ıçı eğitimierin gerçekleşmesi planlanma
lıdır. 

c . Denız sporları ile ılgilı aktivitelerin yapılması ıçın gerekli temaslar 
yapılmaktadır. 

j) HEREKE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASI İLE YILDIZ PORSELEN 
FABRİKASI ÜRÜN İYİLEŞTİRME PROGRAMI 

Tl'ırk Endistrı tarıhı ıçınde önemli bir yerı olan ve saray teşkilatı lle 
birlikte değerlendirilen Hereke Dokuma Fabrikası lle Yıldız Çini ve Porse 
len Fabrikaları 1994 yılında Milli Saraylar bünyesine katılarak özgün. I ş

Ievine uygun doğrultuda yenı bir üretim programı gerçekleştırrnek üzere 
fark lı bir döneme gırmıştır. Bu dönemde yenı üretım projelerinin günde
me gelmesi gerekli görülmüştür. Her iki ışletmenın de oluşturulacak pro
fesyonel yönetım kurulları tarafından yönetUmesi mevcut personel yapı
sın ın bu doğrultuda yenıden düzenlenmesi düşünülmektedir. 

Hcreke İpekli Dokuma Fabrikası, Saray'daki zaman ve dış etkenler 
karşısında yıpranan perde ve döşemelık ihtiyacını karşılamanın yan ıs ıra. 

üretırnde üzgün tasarımiara sadık kalınarak denetım altında oluşturulan 
renk varyasyonlar ı doğru ltusunda yenı üretımler yapılarak TBMM Vakfı 
Satı ş Standlarında ve yurt dışında satışa sunulması. uluslararası plat
formda tanıtımının sağlanması amaçlanmıştır . 

Yine fabrikanın kuruluş yıllarında yaptığı ürünlerden uygun görülen
Ierin günümüze uyarlanarak üretilmesi bir dönem estetığinin daha genış 
kitlelere ulaşmasını sağlam ı ş olacaktır . Bu amaçla Yıldız Fabrika komp
leksinin. yenıden planlana rak Müze-Fabrika ve önemli bir turızm nokta
s ı hüvlyetine kavuşması organize edilecektir. 

Kaydedilen Aşama : 

Her iki Fabrikanın işletmesi. kurulan Yönetım Kurullarının yönetımı
ne verilmi ştir. 

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının saray. köşk ve kasırlarımızda bu
lunan ürünlerin örneklerı yapılarak TBMM Vakfına bağlı satış reyonla
rında satışa sunulmuştur. 
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Fabrikada halen kullanılmakta olan fırınlann , artık talebi karşılaya
madıgı ve çok eski kaldıgı gözönünde bulundurtılark yenilenmesine ka
rar verilmiş ve bu konuda çeşitli yönlerde araştırmalar başlatılmışlır. 
Yurt dışındaki ilişkilerden teklif beklenmektedir. 

İşletme Komitesi kurulmuştur. (Fabrika Müdürü. Teknik İşletme Mü
dür Yardımcısı ve İdari İşletme Müdür Yardımcısı , Muhasebe Müdürü, 
Planlama Müdürü ve ligtil departman Müdürlerl) 

Üretim aşamasında tarihi atmosfer içinde ziyarete açılarak ziyaretçi
ler tarafından ürelimin her aşamasını Izlemelerının saglanması konu
sunda planlar yapılmasına başlanmıştır . 

Japon Hayashttok CD. L TO. Firmasının sipariş taleplerı ve 3 000 000 
S'lık yardımda bulunabileceklerini bildirilmiştir . Karşılıklı yazışma de
vam etmektedir. 

Herekc Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının uzun vadede kalitesini 
koruyarak üretımını teşhir edecek bir mekana, İstanbul'a. Yıldız-Şale ve 
Dolmabahçe Sarayına taşınması konusunun görüşmelerı devam etmek
tedir. Ayrıca. seçilecek ürünlerden. orijinallerine sadık kalınarak degişik 
renk varyasyonları ile TBMM Vakfı standlarında satışa sunulması plan
lanmıştır . 

HEREKE HALI VE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a. Fabrikanın yeniden ele alınarak yenilenmesi dogrultusunda bilir
kişilere rapor hazırlatılması (Raporlar üniversitelerden alınmış ve bu dog
rultuda çalışmalara başlanmıştır.) 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a. Ürelimin İstanbul'a taşınması hallnde mevcut binaların yeniden 
dCızenlenerek çok yönlü bir kültür sitesi halinde planlanması (raporlar
da kısmen taşınması önerilmektedir) 

b . Bu durumda Hereke'de sembolik bır üretım biriminin bırakılması. 

KÜL TÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

a. Yenıden düzenlenen haliyle çevreye hitap eden tanıtımın yapıl
ması . 

b . Tanıtım amaçlı yayınlar yapılması, 

c. Üretimin kaliteli olması ve dışa dönük satış olanaklarının planlan 
ması yapılmaktadır. 
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YILDIZ ÇİNİ VE PORSELEN FABRİKASI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

a. Fabrikanın tüm birimlerinin yeniden ele alınarak yenilenmesi doğ;
rultusunda araştırmaların en kısa sürede yapılarak bilirkişilere bir rapor 
hazırlatılmıştır. (Hereke Halı Dokuma Fabrikasının bir kısmının aynı me
kana getırılmesı düşünülmektedir) 

b. Gelişmenin bir üretim ve turızm noktası olarak planlanması (proje 
aşamasında) 

c. Genel Kurmay Başkanlığ;ı ile yapılacak görüşmelerle gelişme alan
larına sahip çıkılması, 

d . TBMM Başkanlık Dlvanı Kararıile kurulan Yönetım Kurulunun gö
reve başlaması olumlu gelişmelere neden olmuştur . 

e. İşletmede memur-ışçi çelişkilerine en kısa sürede çözüm bulunma
lıdır . 

PROJE-BAKIM-ONARIM-KORUMA 

a . Araştırmalar sonucunda alınacak raporun ver i l erı doğ;ru l tusunda, 

projelerin yapılarak uygulamaların süratle yapılmasının gerçekleştiri l me

si (yenı yapılanma projelerı yapım aşamasındad ır), 

b . Gerekli onarımların kısa vadelı ve uzun vadell olarak planlanarak 
uygulanması (yenı yapılanmaya kadar gereken zorunlu onarımların ışiet
meyi aksatmamak için yapılmas ı ). 

c . Yenı yapılanmadan üretimin tylleştirilmesı ıçın zorunlu olan fı rın 

araştırması yapılmakta ve tekllller alınmaktadır. En kısa sürede fırın alı

mı yoluna gıdılecektir. 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

a. Bir kültür-üretim-turızm merkezi olarak yapılanma işlevinde çağ;

daş uygulamaların gündeme getirilerek; Merkeze gelecek ınsanların her 
yönden etkileneceğ;l (doğ;al güzelliklerı, üretım kalıtesı ve pazarlama. ya
yın. tanıtım) olanaklarının kullanılması, 

(doğ;al güzelltklerı, üretım kalitesi ve pazarlama. yayın, tanı t ı m) ola
naklarının kullanılması. 

b. Yurt ıçınde ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama olanaklarını geliş-

tirerek yenı satış noktalarının kurulması ı 997 programına alınmıştır . 

k ) ABDÜLMECİD TÜRBESi 

TBMM Başkanlık Divanmca Onaylanan Şekli : 

İstanbul'da bulunan Yavuz Selim Camii içindeki metruk vaziyette bu
lunan türbenin onarılınası gereğ;ı duyu lmaktad ır. 
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Kaydedilen Aşama : 

Kültür Bakanlıgı Koruma Kurulundan yer teslimi Için yazı beklen-
mektedir. 

1) BURSA HÜNKAR KÖŞKÜ 

TBMM Başkanlık Divanmca Onaylanan Şekli : 

Bina içindeki taşınır kültür degerierinin tespiti yolunda çalışmalarla. 
restorasyon projeleri yapılması yolunda çalışmalar başlatılmıştır. 

Kaydedilen Aşama : 

Restarasyana başlama aşamasındadır. 

DENİZ ULAŞIMI 

TBMM Başkanlık Divanınca Onaylanan Şekli : 

Bogaziçl. Marmara ve Haliç kıyılarında bulunan birimierimize deniz 
yoluyla turist gruplarının ulaştıruması yönünde ve acil hallerde ulaşabil
mek için kullanılacak araç temin edilmesi düşünülmektedir . 

Dünyanın en güzel su yolunda yer alan birimlerimizin deniz ilişkisi
nin kurulmasının turizm ve tanıtım açısından büyük yararı olacaktır. 

Kaydedilen Aşama : 

Satmalma ve kiralama yöntemi konusunda araştırma sürdürülmek
tedir. 

m) BEYKOZ KASRI 

Bogaziçfnin ilk kagir ve yeni üslupta yapılarından biri olan Kurumu
muza bagh saray. köşk ve kasırlarımız ile aynı yıllarda im;aa edilen tari
hi Beykoz Kasrı 'nı , şu anda kullanımında bulunan Saglık Bakanlıgından 
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı bünyesine devri TBMM Başkanh
gınca talep edilmiştir. Kurumumuza devri halinde Daire Başkanlıgımızca 
yapılacak olan restorasyon ve kazandırılacak işlevler sonucunda. gelecek 
neslller!m!ze bize emanet olan söz konusu kültür varlıgı yeniden kazanıl 

mış ve tarihi Işleviyle hayata geçirilmiş olacaktır . 

VII. DIŞ İLİŞKİLER 

Bu bölümde. 20 Dönem TBMM'nin birincı ve ikinci yasama yılında 
gerçekleştırdıgı dış ilişkilerle ilgili çalışmaları hakkında genel bilgiler su
n u lmaktadır. 

Bu dönemde , TBMM Başkanı. beraberinde siyasi parti temsilcilerin
den oluşan parlamento heyetlerı ile parlamentolararası ilişkiler çerçeve
sinde Gürcistan (4-5 Mart). Arjantin (19-22 Mart) , İrlanda (29 Nisan-2 
Mayıs). Rusya Federasyonu (14-18 Temmuz). Çin Halk Cumhuriyeti (4-
13 Agustos). Mısır Arap Cumhuriyeti ( 1-3 Eylü l). Avustralya ( 15-24 Eylül) 
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resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Ayrıca Sayın TBMM Başkanı, 7-9 Hazt
ran tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yapılan Av
rupa Parlamento Başkanları Konferansına katılmıştır. 

TBMM Baışkanı düzeyinde gerçekleştırilen temaslar çerçevesinde Ye
ni Zelanda Meclls Başkanı (2-7 Nisan). Kazakistan Senato Başkanı (12-
1 8 Haziran). Bulgaristan Halk Meclisi Başkanı ( 18-2 I Haziran) ve Çin 
Halk Cumhurıyetı Ulusal Halk Kongresı Başkanı (4-9 Kasım) Sayın Baş
kanımızın resmi konukları olarak ülkemizi ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaretlerde Ikili illşkiler. bölgesel ve uluslararası konular üzerın
de çok yararlı görüşmeler yapılmış ve parlamentolararası tşbirll~l anlaş
maları lmzalanmıştır. Hükümetlerarası ilişkilerin gelişmesine katkı sa~

layacak görüşmeler gerçekleştırilmlştır. 

Ayrıca. Sayın Başkanvekillerlmlzden Uluç Gürkan başkanlı~ındakı 
parlamento heyeti fas Meclisine (3-8 Hazıran). Yugoslav federal Meclisi
n (21-26 Ekim) ve KKTC'ne, Kamer Genç başkanlı~ındakl parlamento 
heyeti KKT'nc ve Yugoslavya Federasyonu Karada~ seçimlerını izlemek 
üzere bu ülkeye. Hasan Korkmazcan başkanlı~ındal<i parlamento heyeti 
de Yenı Zelanda ve Kazakistan'a resmi ziyaretlerde bulunmuşlardır. 

Dl~er taraftan. TBMM Başkanlı~ı ülkemizi ilgilendiren terör ve di~er 
sorunlarla ilgııı olarak yabancı ülke parlamento başkanları ile uluslara
rası kuruluşların başkanlarına uyarıcı ve kınayıcı mektuplar göndermiş. 
açıklamalarda bulunmuştur. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli: 

• 16 Şubat'ta yaptı~ı yazılı açıklamada. Avrupa Parlamentosunda ba
zı Yunan parlamenterlerin teşvikiyle alınan kararda de~lnilen ve ulusla
rarası hukuk kuralları uyarınca geçerli olan belgelerden hiçbirinin Yuna
nistan'a Kardak üzerinde egemenlik hakkını vermedi~ini belirterek. Tür
kiye'nin görüşü alınmadan. tek yanlı olarak verilen kararın Avrupa Par
lamentosunun ttıbarını zedeledı~ını vurgulamıştır. 

• Avrupa Konseyı Parlamenter Meclisi Başkanı Bayan Lenı fischer'e 
17 Şubat'ta gönderdi~! mektupta. bir grup parlamenteree hazırlanan ve 
terörle ilgili olarak Türkıye aleyhine hükümler taşıyan 9.2. ı 996 tarıh ve 
7487 sayılı Karar önergesinin, TBMM'nin uluslararası parlamenter kuru
luşlara yollayaca~ı yenı heyetierin henüz teşkil etmemiş olması nedeniy
le. AKPM Başkanlık Divanında 26 Şubat'ta görüşülmesinin ertelenmesı
ni telkin etmıştır. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin bu mektubu üzerine. sözkonusu 
kararın görüşülmesi. AKPM'de yer alacak Türk heyetinin belirlenmesin
den sonraya ertelenmiştir. 
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* 1 6 Mart'ta Kırgızistan. Türkmenistan ve Tacikistan Meclis Başkan
larına gönderdığı mektupta, I 5-20 Nisan tarihlerı arasında İstanbul'da 
yapılacak olan Parlamentolararası Birlik'in (PAB) 95 Inci Konferansına 
gözlemci olarak katılmaya davet etmıştır. 

* 2 Nisan'da Danimarka Meclis Başkanı Erling Olsen'e gönderdiği 
mektupta. sözde sürgünde Kürt Parlamentosunun Kopenhag'da toplan
masını ve ayrıca bazı Danimarkah parlamenterlerin de Iştiraklyle Dani
marka Parlamento binasında bir dinlenme toplantısı düzenlenmesini bü
yük teessürle öğrendiğini belirterek. "Danlmarka'nın. Türkiye'nin bütün
lüğünü ortadan kaldırmak ısteyen bir terör örgütüne ve yan kuruluşları
na karşı çok daha duyarlı olmasını beklerdik" demiştir. 

* 13 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Ginrlch'e bir 
mektup göndererek, "Ermeni Soykırımı"na ilişkin 4 7 sayılı Karar tasarı
sının Meclisten geçmemesı ıçın çaba göstermesını rica etmiştir. 

* 23 Mayıs'ta Portekiz Meclis Başkanı Anton! Almeldo Santos'a gön
derdiği mektupta. Porteklz'in. Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldır
mak ısteyen bir terör örgütüne karşı duyarlı olacağından şüphesı olma
dığını belirtml& ve "Sürgünde Kürdistan Parlamenter!" olduklarını ifade 
eden 3 kişilik bir grubun. Portekız Parlamentosu Dışişleri Komisyonu 
üyeleri ile bir toplantı yaptıklarını üzüntüyle öğrendiğini ifade etmıştır. 

I . PARLAMENTOLARARASI BİRLİK'İN (PAB) 95 İNCi GENEL KURU
LU. TBMM'NİN EVSAHİPLİÖİNDE İSTANBUL'DA YAPILDl 

Dünyanın en eski uluslararası siyasi birliği olan Parlamentolararası 
Birlik'In 1996 yılı ilkbahar dönemı 95 Inci Genel Kurulu. TBMM'nin ev
sahlpliğinde I 5-20 Nisan tarihlerı arasında istanbul Çırağan Sarayında 
başarıyla gerçekleştirildi. 

I 21 ülkeden. aralarında çok sayıda Meclis Başkanı ve başkanvekllle
rinln de bulunduğu 654 parlamenterin katıldığı toplantı öncesinde. 130 
dolayında kadın parlamenterin Iştirakiyle "Kadın Parlamenterler Konfe
ransı" yapıldı. Bu konferans nedeniyle istanbul'a gelen resmi kişi sayısı 
1 325'e ulaştı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in konuşmasıyla başla
yan PAB 95 inci Genel Kurulunun açılış töreninde. TBMM Başkanı Mus
tafa Kalemli. PAB Konsey Başkanı Mısır Meclis Başkanı Ahmet Fathl So
rour ve PAB Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili İrfan Köksalan bi
rer konuşma yaptılar. Genel Kurulun Ikinci gününde dönemın Başbaka
nı Mesut Yılmaz. üçüncü gününde Ise Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi eski Başkanı İspanyol Miquel Martinez konuşma yaptılar . 
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Genel Kurul ve çeşitli komıte çalışmalarında. agırlıklı olarak "Azınlık 

ların Korunması ". "Terörizmle Mücadele", "Balık Stoklarının Korunması". 
"Parlamenterlerin İnsan Hakları", "Akdeniz'de Güvenlik ve İ şbirligi" . "Or
tadogu". "Kıbrıs'takl Durumu İzleme" ve "Kadın Hakları" konuları görü 
şüldü . 

2. HABİTAT II GLOBAL PARLAMENTERLER F'ORUMU GERÇEK
LEŞTiRiLDi 

3-15 Haziran tarıhleri arasında İstanbul'da düzenlenen Habıtat Il 
Kent Zirvesi'nden önce. aynı kapsamda Birleşmiş Milletler'e bağlı 184 ül 
kenin parlamenterlerinin katıldığı "Global Parlamenterler F'orumu". 
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin yaptığı açılış konuşmasıyla yapıl dı. 

17 mille tvekilinden oluşan TBMM heyetinin de katıldığı toplantı son
rasında, "ilkeler ve Taahhütler Bildirisi" başlı klı ortak deklarasyon ya
yımlandı. Deklarasyonda. "Konut Hakkı" ve Türk grubunun önerlslyle. 
"Teröre Karşı İşbirliği ve Tarihi ve Kültürel Yapıların Korunması" konu la
rı yer aldı. 

3. GÜVENLİK VE İŞBİRLİÖİ TOPLANTISI 

Güvenlik ve işbirliği toplantısı 12- I 3 Ekim tarihlerı arasında TBMM 
Başkanlıgının evsahlpligınde Antalya'da gerçekleştirildi. Çok sayıda ko
nuğun katıldığı toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa 
Kalemli. güvenlik ve işbirliği konusunda ülkemizin görüş ve önerilerini 
konuk devlet adamlarına anlattı. 

4 . TBMM ULUSLARARASI GRUPLARININ ÇALIŞMALARI 

a) AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 

Arnavutluk'taki seçimleri izlemek üzere bir parlamenterimiz görevlen
dirilmiştir (20 Mayıs 1996) Rusya Federasyonu Başkanlık seçimlerını ız
lemek üzere iki parlamenterimiz görevlendirilmiştir (16 Haziran 1996) 

AGiT Parlamenter Asamblesı Genel Kurul toplantısı (4-9 Temmuz) 
Genel Kurulda "Türkiye" başl ı klı bir karar kabu l edilmiştir. Sözkonusu 
kararda. insan hakları ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesı hakkında endl
şelere yer verilmiştir. 

Bosna-Hersek'teki seçimleri ızlemek üzere iki parlamenterimiz görev
lendirilmiştir ( 14 Eylül 1 996) 

b) Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu 

Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı toplantı

s ı (7 Mayıs 1 996-Brüksel) 

Toplantıda. Türkiye'de yapılacak Komisyon toplantısının gündemi be
lirlenmiştir. Gündem konuları arasında "Gümrük Birligının işleyişi". 
"Türkiye'nin ve Avrupa Birliğinin Politik ve Ekonomik Durumu" yer al
mıştır . 

66 



c) Parlamentolararası Birlik Türk Gnıbu 

PAB Genel Kurul toplantısı (15-20 Nisan 1996- İstanbul) . 

Azınlıkların korunması ve uluslararası terörizm ana gündem madde-
lcridir. Bu konularda Türkiye'yi eleştıren kararlar kabul edilmiştir. Kıb 

rıs konusu. ilgili komisyonda görüşülmüş ve ılımlı bir rapor çıkması sağ
lanmıştır . 

d) Karadeniz Ekonomik İşbirligi Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 
Türk Gnıbu 

KEİPA Genel Kurul Toplantısı (ı ı Haziran ı 996 - Tiflis) . 

20 ncı Dönem Birincı Yasama Yılında KEİPA'nın üç Ihtisas komisyo-
n u toplantısı yapılmıştır. 

e ) Kuzey Atıantik Asamblesi (KAA) Türk Gnıbu 

KAA Genel Kurul Toplantısı (ı 7-20 Mayıs ı 996 - Atina) . 

Kıbrıs sorunu görüşülmüştür . 

20 ncı Dönem Bırınci Yasama Yılında, Türk Grubu, KAA'nın 7 komis-
yon toplantısı ve 2 seminerine katılmıştır. 

tır . 

t) Batı Avrupa Birligi (BAB) Parlamenter Asaroblesi Türk Gnıbu 

BAB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (22-23 Şubat 1996). 

BAB Genel Kurul Toplantısı (3-6 Haziran 1996). 

Türk Grubu. bırıncı yasamayılında 6 komisyon toplantısına katılmış-

g) Avrupa Kons eyi Parlamenter Asamblesi (AKPM) Türk Gnıbu 

AKPM Genel Kurul Toplantısı (22-26 Nisan 1996 - Strasbourg). 

AKPM Genel Kurul Toplantısı (24-28 Haziran ı 996 - Strasbourg). 

Türk Grubu. birincı yasama yılında AKPM'nin 9 komisyon toplantısı-

na katılmıştır. 

5. 44 PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU KURULDU 

20 ncı Dönem Birinci Yasama Yılı içerisinde. Meclisimiz 44 Parlamen 
tolararası Dostluk Grubunun kuruluşunu gerçekleştirmıştır. Bu yasama 
yılında. Almanya. Arnavutluk. Arjantın. Avusturya. Azerbaycan. Belçika. 
Bulgaristan. Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa. Güney Kore. Gürcistan. İn
giltere. İran. Japonya. Kazakistan. Kırgızistan. KKTC, Kuveyt. Lübnan. 

Makedonya, Mısır . Moldova. Pakistan. Polonya. Domanya. Rusya Fede
rasyonu. Şili. Tacikistan . Tunus ve Türkmenistan parlamentolarıyla kar
ş ılıldı dostluk grupları kurulmuştur . Diğer ülkelerle de aynı yönde çalış

malar önümüzdeki yasama yılında sürdürülecektir. 
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6. TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSİNİN 1996 YILI FAALİYETLERİ: 

Al BAŞKANLIK DÜZEYİNDEKİ HEYETLER : 

a) Gelen Heyetler : 

2-7 Nisan 1996 

12- 18 Hazıran 1996 

18-21 Hazıran 1996 

4-9 Kasım 1996 

b) Giden Heyetler : 

4-5 Mart 1996 

17-24 Mart 1996 

29 Nlsan-2 Mayıs 1996 

14-18 Temmuz 1996 

4- 13 Ağustos 1996 

Yenı Zelanda Meclis Başkanı Peter Wllfred 
Tapseli beraberindeki bir parlamento heyeti 
ülkemizi ziyaret etmiştir. 

Kazakistan Senato Başkanı Omirbek Bay
geldi beraberinde bir parlamento heyeti ile 
ülkemizi ziyaret etmiştir . 

Bulgaristan Halk Meclisi Başkanı Blagovest 
Sendov beraberinde bir parlamento heyeti 
ile ülkemizi ziyaret etmiştir. 

Çin Halk Cumhurıyetı Ulusal Halk Kongre
sı daim! Komitesi Başkanı Q!ao Shl berabe
rinde bir parlamento heyeti !le birlikte ülke-
miz! ziyaret etmıştır. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
beraberindeki heyetin Gürcastın Meclis 
Başkanı Zurab Zhvanla'nın davetiisi olarak 
bu ü lkeyl ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemil ve 
beraberindeki heyetin Arjantin Senato Baş
kanı Sayın Ruchaufun davetiisi olarak bu 
ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
beraberindeki heyetin İrlanda Meclis Baş
kanı Sean Treacy'nln davetiısı olarak bu ül
keyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
beraberindeki heyetin Rusya Federasyonu 
Devlet Duması Başkanı Seleznıyev'ln davet
lls! olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 

beraberindeki heyetin Çın Halk Cumhuriye
tl Ulusal Halk Kongresı Daimi Komıte Baş

kanı Qiao Shi'nin davetiisi olarak bu ülkeyi 
ziyareti. 



I -6 Eylül 1996 

I 5-24 Eylül I 996 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
beraberindeki heyetin Mısır M eclis Başkanı 
Fethi Surur'un davetlist olarak bu ülkeyi zi
yareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve 
beraberindeki heyetin Avustralya Senato 
Başkanı Margaret Reld 'ln davetiıs ı olarak 
bu ülkeyi ziyareti. 

B) BAŞKANVEKİLİ DÜZEYİNDEKİ HEYETLER : 

a) Gelen Heyetler: 

8-13 Ekim 1996 

b) Giden Heyetler : 

3-8 Haziran 1996 

19-20 Temmuz 1996 

17-24Eylüll996 

21-26 Ekim 1996 

2-5 Kasım ı 996 

14- I 6 Kasım ı 996 

İsveç Meclis Başkan Yardımcısı Anders 
Bjork. TBMM Başkanlığı'nın davetlist ola
rak ülkemizi ziyaret etmıştır. 

TBMM Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan ve 
beraberindeki heyetin Fas Meclis Başkanı 
Jalal Es-Said'in konuğu olarak bu ülkeyi zi
yareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç ve 
beraberindeki heyetin KKTC Cumhurıyet 

Meclisi Başkanı Ayhan Halit Acarkan ' ın ko
nuğu olarak 20 Temmuz Barış Harekatı yıl
dönümünde bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Hasan Korkınaz
can Başkanlığı'nda TBMM Kültür. Sanat ve 
Yayın Kurulu 'nun Kazaklstan'ı ziyareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan ve 
beraberindeki heyetin Yugoslav Federal 
Medısı Başkan Yardımcısı Radmilo Bogdo
novıç·ın davetlist olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç ve 
beraberindeki heyetin Yugoslavya Federas
yonu Karadağ'daki seçimleri Izlemek üzere 
bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanvekil Sayın Uluç Gürkan'ın 
KKTC'nin 13. kuruluş yıldönümü törenlerı 

ne katılmak Için bu ülkeyi ziyareti. 
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C) ULUSLARARASI GRUPLAR: 
a) Avnıpa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 

3-9 Temmuz 1996 AGİT Parlamenter Asamblesı Genel Kurul 
Toplantısı (Stockholm) . 

17 Aralık ı 996 AGİTPA Genel Sekreteri Spencer Oliver'In 
AGİTPA Türk Grubu'nun davetlist olarak 
ülkemizi ziyareti. 

b) Avnıpa Konseyi Parlamenter Asamblesi: 

22-26 Ocak 1996 AKPM 1996 yılı Bırınci Genel Kurul toplan
tısına (Strasburg) AKPM Türk Grubu üyele
ri katılmıştır. 

22-26 Nisan 1996 AKPM 1996 yılı İkinci Genel Kurul toplantı
sına (Strasburg) AKPM Türk Grubu üyeleri 
katılmıştır. 

24-28 Haziran 1996 AKPM 1996 yılı Üçüncü Genel Kurul top
lantısına (Strasburg) AKPM Türk Grubu 
üyeleri katılmıştır. 

23-27 Eylül 1996 AKPM 1996 yılı Dördüncü Genel Kurul top
lantısına (Strasburg) AKPM Türk Grubu 
üyeleri katılmıştır. 

c) Avnıpa Birliği Karma Parlamento Komisyonu: 

24-26 Haziran 1996 Avrupa Birligi 38. Karma Parlamento Ko
misyonu toplantısına (Ankara) Türk Grubu 
üyelerı katılmıştır. 

19-20 Kasım 1996 Avrupa Birligt 39. Karma Parlamento Ko
misyonu toplantısına (Brüksel) Türk Grubu 
üyeleri katılmıştır . 

d) Batı Avnıpa Birliği Parlamenter Asamblesi : 

22-23 Şubat 1996 Batı Avrupa Btrligi Asamblesı olaganüstü 
toplantısına (Londra) BAB Türk Grubu üye
leri katılmıştır. 

3-6 Nisan 1996 

1-7 Ekim 1996 

BAB Asamblesı 41 Olagan Genel Kurul top
lantısına (Paris) BAB Türk Grubu üyeleri 
katılmıştır. 

BAB Asa.mblesı Başkanı Sir Dudley Smith'in 
BAB Türk Grubu'nun davetlist olarak ülke
mizi ziyareti. 



2-5 Aralık 1996 BAB Asamblesı 42. Olağan Genel Kurul 
toplantısına (Paris) BAB Türk Grubu üyele
rı katılmıştır . 

e ) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asarobles i : 

12-13 Haziran ı 996 KEİPA VII Genel Kurul toplantısına (Bakü) 
KEİPA Türk Grubu üyelerı katılmıştır. 

ı ı- ı 2 Aralık 1996 KEİPA VIII Genel Kurul toplantısına (Tiflis) 
KEİPA Türk Grubu üyeleri katılmıştır. 

f) Kuzey Atıantik Asaroblesi : 

15- ı 9 Mayıs 1996 KAA İlkbahar Genel Kurul toplantısına (Ati
na) KAA Türk Grubu üyelerı katılmıştır. 

17-21 Kasım ı996 KAA Yıllık Genel Kurul toplantısına (Paris) 
Türk Grubu üyelerı katılmıştır. 

g) Parlamentolararası Birlik : 

15-20 Nisan 1996 95. Parlamentôlararası Birlik Genel Kurul 
toplantısına (İstanbul) PAB Türk Grubu 
üyeleri katılmıştır. 

16-21 Eylül 1996 96. Parlamentolararası Birlik Genel Kurul 
toplantısına (Pekin) PAB Türk Grubu üyele
ri katılmıştır. 

Uluslararası Gruplara üye parlamenterlerimizin, mutat Komisyon 

toplantılarına da Iştirak etmişlerdir. 

D) MÜNFERİT HEYETLER : 

a) Gelen Heyetler : 

2-5 Mart 1996 

28 Ekim-4 Kasım 1996 

b) Giden Heyetler : 

15-16 Ekim ı 996 

Makedonya Meclisi Genel Sekreteri Igor 
Spırovski Başkanlığı'nda bir heyetin TBMM 
Genel Sekreteri Sayın Necder Basa'nın ko
nuğu olarak ülkemizi ziyareti. 

KKTC Cumhuriyet Meclis Ekonomi, Maliye. 
Plan ve Bütçe Komitesi TBMM Başkanlığı'nın 
konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmiştir. 

Federal Almanya'da düzenlenen Global Par 
lamenter Forumu·na TBMM'den bir parla
menter heyet katılmıştır. 

E) İHTİSAS KOMiSYONLARI : 

a ) Dışişleri Komisyonu : 

26-28 Şubat ı 996 Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu Baş
kanı XaVier de ViJlepln ve beraberindeki he-
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2 1 -23 Ekim I 996 

18-20 Kasım 1996 

yetln TBMM Dışişleri Komisyonu'nun da
vetllsl olarak ülkemizi ziyareti. 

TBMM Dışışleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Sedat Aloğlu'nun finlandiya Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu'nun davetiisi olarak bu 
ülkeyi ziyareti. 

TBMM Dışışleri Komisyonu Başkanı Sayın 
Sedat Aloğlu ve beraberindeki heyetin Bul 
garistan Parlamentosu Dışışleri Komisyo 
nu'nun davetiisi olarak bu ülkeyi ziyareti. 

7 . TBMM TARAfiNDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI KONFE
RANSLAR: 

15-20 Nisan 1996 95. Parlamentolararası Birlik Genel Kurul 
Toplantısı organızasyonu (İstanbul). 

31 Mayıs- 1 Haziran 1996 Birleşmiş M llletler İnsan Yerleşimleri Konfe 
ransı HABİTAT II Parlamenterler Forumu 
(İstanbul) 

12- 1 3 Ekim 1996 Antalya Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 

VIII . TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU ÇALIŞMALARI 

Bu bölümde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bünye

sinde oluşturulan ve 1996 yılı içerisinde gerçekleştırilen İçtüzük değişik
liği ile kurumsallaştırılan TBMM Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu 'nun. 

1996 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere yer verildL 

Milli egemenlik ilkesını genış halk kitlelerine yaygınlaştırarak benim

setmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yurt ıçı ve yurt dışında tanıt

mal< amac ıyla 1984 yılında kurulan Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu bu

güne kadar bilimsel. kültürel. sanatsal ve sportif aktivitelerı gerçek l eştir

di. 

Kurulumuzun bu faaliyetlerı ıçerisinde en önemli yer tutan bilimsel 
faaliyetlerin sonuçları diğe r yayınlarla birlikte kitap haline getirildi ve bu
gün kurul yayimları sayısı 78'e ulaştı. Bu yayınlar. tüm ünlversltelerimi 

zc. halk kütüphanelerlmize ve talep sahiplerine süratle u l aştırılmaktadır . 

Böylece kurul faalıyetlerı hem kalıcı hale gelmektedir . hem de yurt gene
line yaygın laştırılmaktadır. 

1983 tarihinde yapılan 17. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ye

niden oluşturulan Parlamentomuzun üstlenmiş olduğu özel misyon çer-
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çcvesınde. toplumumuzda var olan demokrasiye inanç ve bağlılık. tarihi 
süreç içerisinde çeşitli vesilelerle Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin önemı ve demokrasiye olan vazgeçilmez 
toplumsal ınancımızın. gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında gerçek
leştirilen temas ve faalıyetlerle hem ıç karnuoyumuza. hem de dış karnu
oyuna mesajlar halinde verilmesi hedeflenmiştir. 

Kurulumuz. 23 Nlsan'ları. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hüvl
yctinln yanısıra. Türkiye Büyük Mlllet Meclisi'nin açılış yıldönümlerı ola
rak kapsamlı törensel programlarla kutlarnakta, ulusal egemenliğe daya
lı ve temsili esasları öngören demokratik yapımız ve işleyişiyle ilgili bllim
sel nitelikteki toplantıları. gerek Ankara'da ve gerekse yurt genelindeki 
üniversitelerlmizle Işbirliği yaparak düzenlemektedir. Tüm siyasi parti 
temsilcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ıştirak ettikleri bu top 
l ant ılarda halk-parlamenter kaynaşmasının en yüksek örnekleri yaşan 

mal<tadır. 

1. 76. AÇlLlŞ YlLDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ : 

Bu yılki. 76. Açılış Yıldönümü etkinlikleri; Afyon ilimizde '"Büyük Ta
arruz 'un tarıhsel önemi ile yurtiçi ve yurtdışındaki siyasal sonuçları"nın 
değerlendirildiği X. Milli Egemenlik Sempozyumu ile başaltılmıştır. 

23 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 76. yıl etkinlikle
rı. genış katılımla ve coşkuyla kutlanmıştır. 

1996 yılı faaliyetlerinin ana hedefleri. dünya üzerindeki kültür ve ta
bıat varlıklarımızın envanterlerının çıkartılması. korunması. yaşatılması 

ve tanıtılması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Adriyatik Denizi'nden 
Çin Seddi'ne kadar uzanan coğrafyada bulunan Türk kültür varlıklarının 
tespiti. korunması ve tanıtilması amacıyla. bu kültür varlıklarının bulun
duğu ülke parlamentoları arasında bu amaçla ortak işbirliği ve politika
lar üretilmesi kabul edilmi ş. bu Kurul Kararı. TBMM Başkanlık Diva
nı'nca da benimsenerek uygulanmaya konulmuştur. Bu çerçevede Kaza
kistan ve Kırgızistan'a resmi ziyaretlerde bulunulmuştur. Bu zıyaretlerle 
her iki kardeş millet arasıdaki var olan tarihi bağların güçlendirilmesi. 
ortak Işbirliğine yönelik niyetler ortaya konmuş. tarih. dil ve alfabe birli
ği konusunda görüş birliğine varılmış ve bu sonuçlar çerçevesinde yeni 
girişimler başlatılmıştır. 

2. MiLLETEVLERi : 

Aynı amaç doğrultusunda zengın kültür ve tabtat varlıklarına sahip 
olan ülkemizin genelinde büyük bir çalışma başlatılmış. İçişleri Bakanlı
ğı ve vilayetlerle Işbirliği yapılmak suretiyle yürütülen bu çalışma doğrul
tusunda lllerlmizde bulunan her türlü kültür ve tabtat varlıklarının ko-
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nınması hususunda alınacak tedbirler görüşülmüş ve bu çalışmaların 
simgesi olmak ve TBMM'nin bu amaç do~rultusudaki öncülü~ünü kanıt
lamak üzere o ilcteki bir tarihi bina öncülü~ümüzde restore edilip Mill'i 
Egemenlik Binası veya Millet Evi gıbı adlar altında kültür merkezi. kon
ferans salonu. sanat galerisi, müze veya kütüphane biçimiyle yöre halkı
nın hizmetine kazandırılması yönünde başlatılan çalışmalar sürdürül
mektcdir. 

3. AZERBAYCAN'A KÜTÜPHANE : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Azerbaycan Milli Meclisi ortak bir ka
rarla iki kardeş halkın tarihi dostlu~una yakışır bir işbirli~i ile Azerbay
can Milli Meclisi'nde kütüphane oluşturulması kararına varmıştır. Yenı
den yapılanan Azerbaycan'ın hukuk düzenının kurulmasında katkıda 
bulunmak ve ülkemizde uygulanmakta olan her türlü hukuki doküman
lardan Azerbaycanlı parlamenterlerin yararlanmasına Imkan sa~layacak 
ve her türlü alt yap ı ve teknik donanıını Türkiye Büyük Millet Mec!Jsf'nce 
temin edilecek ve bu kütüphane, 26 Mart 1997 tarihinde TBMM Başka
nı ' nın Azerbaycan'a yapaca~ı resmi ziyaret sırasında hizmete açılacaktır. 

4 . SU SPORLARI ŞENLİGİ : 

I 996 yılı Ekim ayı ıçerisinde Kurul Üyesi Milletvekilleri. konunun uz
manı bilim adamları. yazılı ve görsel basın mensuplarından oluşan bir 
heyet. Güneydo~u Anadolu Projesi GAP'ın uygulandı~ı iller olan Şanlıur
fa . Mardin ve Diyarbakır üçgeninde bulunan kültür ve tabfat varlıkları 

nın mevcut durumlarının tespıtı lle bu projenin uygulanmasıyla bölgede
ki kültür ve tabfat varlıklarında meydana gelen ge!Jşmeleri yerinde ınce
Iemek üzere anılan lllere ziyarette bulunmuş ve bu ziyaret çerçevesinde 
bölgede gerçekleştirilen Hasat Bayramlarına ıştırak edilerek parlamen
ter-halk kaynaşmasının örneklerı yaşanmış. ayrıca Atatürk Barajı'nda 
gerçekleştirilen Uluslararası 2. Su Sporları Şenlikleri'de bu ves!le ile iz
lenmiştir. 

Kurulumuzun Ocak 1997'de Adana-Mersin ve Osmanıye İllerini kap
sayan ve bu üç ilimizde bulunan kültür ve tabfat varlıklarının mevcut 
durumlarının tespiti ve Adana ve Mersın illerimizin kurtuluş törenlerine 
iştirak edilmesi amacıyla düzenledi~! ziyaret programı ile Çukurova'da 
yaşayan vatandaşlarımızla kurtuluş bayramı coşkusu paylaşılmıştır. 

5 . TÜRK DİL KURULTAYI: 

Kurulumuzun bu yıl başlattı~ı en önem!J kültürel faaliyetlerden biri 
de dil konusudur. Dil ulusların zengin!J~in!n göstergesi ve kültürlerını 
yarınlara taşıyan en etkili yaşayan araçtır. Türk dili zaman içerisinde di 
~er dillerin etkisinde kalmış ve e~itimde görülen birtakım zaaflar ve yan
lış kullanımlarla di!J, do~ru. anlaşılır tüm zengınliklerini yansıtmaktan 
uzak bir konuma getirmiştir. 
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Bugün herkesin kabul ettiği gıbı Türk dıli. korunmaya yönelik tedbir
lerin alınmasına Ihtiyaç duymaktadır. Kurulumuz yasaklardan ve dayat
malardan uzak bir biçimde Türk dilinin korunması ve doğru kullanılma
sına yöneilk olarak özendirici, eğitıcı ve kalıcı çözüm arayışı içerisinde 
konuyla llg!lı kurumlarla Işbirliği yaparak zaman içerisinde katılımın ar
tacağı ve sonuçlarının kalıcı olacağı bır çalışmayı başlatmış bulunmak
tadır. 

Tüm siyası partllerlmlzin, Türk Dil Kurumu'nun ve çeşitli üniversite
lerimizin temsilcilerinden oluşan bu çalışma grubu ilk toplantısını 22 
Aralık 1996 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün İlk Dil Kurultayı'nı topladı
ğı İstanbul Daimabahçe Sarayı'nda gerçekleştırmiş ve bu çalışmaların 
kamuoyunca da benimsenmesine yönelik olarak gırışımierini sürdür
mektedir. 

Kurulumuz 1996 yılında başlattığı ve Türk Dünyası'na örnek olabile
cek bir başka çalışmayı da 1997 yılı içerisinde gerçekleştirecektir. 

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi Resmi Dil ilan edişinin 720. 
yıldönümü törenleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür. Sanat ve Yayın 
Kurulu'nun koordlnatörlüğünde çeşitll üniversiteler. Türk Dil Kurumu , 
Karaman Vallllği. Karaman Belediye Başkanlığı işbirliği lle yürütülecek
tir . ı 3- 14 Mayıs 1997 tarihinde Karaman ilimizde gerçekleştirilecek olan 
"Dil Bayramı" etkinliklerı çerçevesinde "Tarıh İçerisinde Türk Dill Bilgı 
Şöleni" düzenlenecektir. Bu etkinliklere Türk Cumhurıyetlerinden Parla
menterler. Bilim Adamları, Halk Ozanları , çeşitli ülkelerden Türkologlar 
davet edilecek. ayrıca Türkçenin konuşulduğu ülkelerden de gözlemci sı
fatıyla davetlerde bulunulacaktır. 

6 . KÜLTÜREL MiRASI SAHİPLENME : 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan gerek Imparatorluktan Intı
kal eden ve gerekse Cumhuriyet dönemini sımgeleyen her türlü sanat 
eseri ve tarihi önem taşıyan etnoğrafik eserlerin tematik ve kronolojik en
vanterlerinin çıkartılması ve mevcut envanterierin güncelleştırilmesı lle 
öncelikle özelleştirme kapsamında bulunan KİT'lerdeki her türlü sanat 
eseri lle bu kuruluşlardaki yönetım makamlarında devrin devlet adamla
rınca kullanılmış tarihi eser niteliği taşıyan her türlü etnoğrafik eserlerin 
envanterlerının çıkarıldıktan sonra. oluşturulması düşünülen müzede 
değerlendirilmek üzere . Türkiye Büyük Mlllet Meclisi'ne kazandırılması
na yönelik olarak. TBMM Başkanlık Dlvanı Kararı doğrultusunda TBMM 
Başkanlığınca Başbakanlık nezdinde gırışımierde bulunulmuştur. 

7. KÜLTÜREL-SANATSAL ETKİNLİKLER : 

1996 yılı Içerisinde. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Mlllet Meclisi Ön 
Balıçesi'nde. 19 Mayıs'ta Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda. 26 Ağus-

75 



tas'ta Afyon'da Zafer Meydanı'nda yakın tarihimizin özetlendıgı. çagdaş 
devletımizin niteliklerini vurgulayan senaryo ve özgün müzikle donatıl
mış TBMM Ses ve Işık Gösterileri, havai fişek destekli olarak uygulanma
ya konmuş ve ayrıca Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenlerlnde. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin maddi ve manevi destegınin ifadesi olarak hava! fı
şek gösterileri düzenlenmiş. böylece halkımızın moral gücüne. ınilll bir
lik ve bütünlüge katkı saglanması amaçlanmıştır. 

Uzmanlardan oluşan bir komisyon. belli bir senaryo çerçevesi içeri
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ve kampusu ıçerısınde yer ve
rilecek sanat eserlerinin belirlenmesi çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yine bu yı l. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 75. Açılış Yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanan "Tarih İçerisinde Türk Musıkısı Albümü" ile 
Kanada'da gerçekleştirilen "Dünya Ülkeleri Ulusal Klasik Müzikleri Kol
leksiyonu"na iştirak edilmiştir. 

8. BİLİMSEL TOPLANTlLAR : 

Kurulumuz ekim ayı ıçerisinde "Çok Partili Siyasal Hayata Kesin Ola
rak Geçişin 50. Yıldönümü". Kasım ayında "Türk Medeni Kanunu'nun 
Kabulünün 70. Yıldönümü" ve Aralık ayında da "İlk Anayasamızın İlanı
nın 120. Yıldönümü" münasebetıyle çeşitli üniversiteler. sivil toplum ör
gü tl eri ve Türk Parlamenterler Birilgi ile işblrligi yaparak geniş katılımlı 
bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılara yurt dışından da bilim 
adamları davet edilmiştir. Bu toplantılar münasebetiyle parlamenterler. 
bilim adamları ve basın mensupları ile yükseköğretim öğrencilerı bir ara
ya gelmişler ve bu vesile ile yaşanan sorunların birincı ağızdan parla
menterlerimize intikali ımkanı sağlanmıştır. 

9. ATATÜRK FOTOÖRAFLARI SERGiSi : 

Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 58. yıldönümünde Kuru 
lumuz. TRT Kurumu'nun başlattıgı bir çalışmaya destek vererek Ulu Ön
derın bugüne kadar yayınlanmamış ya da az bilinen fotograflarından olu 
şan "Fotograflarla Atatürk" sergısını 1 O Kasım günü Anıtkablr'de açmış. 
genış bir izleyici kitlesının gezdlğl bu sergı daha sonra değişik lllerde ve 
mekanlarda tekrarlanmıştır. Bu sergi. önümüzdeki günlerde, Alman
ya'nın çeşitli şehirlerinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı ve Türk Cum
h urıyetlerlnde sergilenecek tır. 

Kültür. sanat ve sosyal aktiviteler çerçevesinde Kültür Bakanlıgı ile 

işbirliği yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerı Için Devlet Tiyat
roları. Opera ve Bale Genel Müdürlügüve Cumhurbaşkanlıgı Senfont Or
kestrası'nca özel temsil ve konserler düzenlenmiştir. 
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lO. ATATÜRK KOŞUSU : 

12. Geleneksel TBMM Kupası Koşusu, 4 Mayıs 1996 tarihinde İstcm 
bul Veliefendi Hipodromu'nda Türkiye Jokey Kulübü organizasyonuyla. 
geleneksel TBMM Kupası Binietlik Yarışması ise 20 Ekim 1996 tarihinde 
Ankara Bedri Böke Açık Maneji'nde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Binicilik Federasyonu işbirliği lle yapılmıştır. 

Tüm bu çalışmalar, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Oi
vanı olmak üzere Danışma Kurulu, Grup Başkanveklllerı. Partilerarası 
Özel Komisyon , Komisyonlar ve Yüce Meclisimizin saygıdeğer üyelerinin 
kendı görev alanlarında esirgemedikleri büyük katkılarıyla gerçekleşmiş
tir . Bu hususu özellikle arzetmeyi görev biliriz. 
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