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SUNUŞ 

24 Aralik / 995 Millervekili Genel Seçimleri sonuw nda oluşan 20. Dönem 

TBMM'nin Başkanliğt 'na, 25 Ocak / 996 tarihinde Kiitahya Millervekili Doç. Dr. 

Mustafa Kalemli seçilmiştir. 

TBMM Başkanliğt seçimi tarihinden bu yana iki yasama ytli geçmiştir. Bu 

siireçte Saytn Başkantmtvn Meclis Kiirsiisiinden yapttklan " Teşekkiir " 

konuş11Wstnda ifade eliikieri şekliyle "TBMM. Egemenlik kayttstz şarts tz m.illetindir 

eliisiuru ve bilinci içinde" yasanıa ve denetim görevlerini yerine getirmiş tir. 

Son iki yasama ytl111da TBMM'nin Intkuki ve fizik i a/ryapiSinda me ve lll eksiklik

lerin giderilmesine çaliştllluş. TBMM'ni 21. Yiizyt!a haztr/ayabilmek amactyla 

TBMM Başkanlik Divant 'ntn kararlan doğrultusunda çağdaş programlar yapt!nuş . 

bunlamt bir böliimii tamamlanarak hizmete sunulmuş. diğer bir böliimiine ilişkin 

çalişmalar ise halen siirdiirii/mektedir. 

Bu ciimleden olarak: 

Geçen dönemlerde de giindeme getirilmiş o/mastna rağmen 1973 yt!111dan beri 

değiştirilemeyen içtiiziik c/eğiştirilmiş, TBMM Tv Yönetmeliği çtkarttfmtşllr. 

TBMM Başkant 'ntn ele aldtğt ilk konulardan biri par/amen/Ol/Itii daha verimli 

çalt şabilmesine olumlu karkilan o/acağt diişiincesiyle "Partil/era rast Özel 

Komisyon" çalişmaianna işlerlik kazandmimost olmuştur. 

Parlameli/oda grubu bulunan ya da temsil edilen siyasi parti temsilcilerinden 

oluşan bu komisyonun yaptct çabaları sonucu. karştftklt diyalog ve işbirliği imkan

lan artnuş. böylece de siiriincemede kalmtş bav sorunlar aştfmtş. içtiiziik g ibi bav 

önemli konular da çöziime kavuşturulabilmiştir. 

Gene aynt çerçevede son Anayasa değişikliğine paralel olarak siirdiirii/en 

ça ltşmalar sonucu kamuoyunda "Uyum Yasa/an" olarak adiandm/an yasalar 

çtkanlmtş ve böylece çağdaş bav yeni diizenlemeler getirilmiştir. 

Ayrıca, bu çalişmalar SOllllCil milletvekili dokunulmaz/iğı hakk111da Anayasa'tllll 

83. maddesi ile ilg ili değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu 'na intikal el/iri/miştir. 

Siyasi Alt/ak Komisyonu Kanun Teklifi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na 

hava/e edilmiştir. Bunlann yantstra ; Memurin Muhakematt Hakktnda Kanw1-11 

Muvakkat Adalet Komisyon 'na tevdi edilmiş. Trafik Kanununa ilişkin Başkanlik tek 

lifi ise kanuniaşarak yiiriirliiğe girmiştir. 
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Milletvekillerinin seçim. bölgelerinde biiro açma/amw ilişkin olarak Anaya

sa'nın 86. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Değişiklik Teklifi ile 
TBMM'de geçici görevli sıatiisiinde çalışanların kadro sonın/annlll çözümii 

amacıyla lıavrlanan ka111111 teklifi de bizza"t Sayın Başkan111uz tarafmc/an hazırlana

rak ilgili komisyon/ara sunulmuştur. 

Biiiçe göriişmelerinde ilk kez yeni bir usuluygulanmış ve bu sayede !996 Mali 
Yilı Biilçesinin göriişmeleri sadece a/11 giinde. / 997 Mali YIIı Biiiçe görfişme/eri ise 

on giinde tamamlanmıştır. 

- Yeni ve modem basın toplan tı salonu hizmete aç1fmışllr. 

- TBMM Genel Kum! Salonu, diinyada mevclll en son teknolojiler uygulanarak 

miizakere-diyalog sistemine uygun biçimde yeniden diizenlenmekte olup ; çalışmalar 

en geç içinde bulunduğumuz / 997 yılı sonww kadar tamamlanmış olacakllr. 

- Milletvekili sayiSindaki artış nedeniyle 26.3. !996 tariliinde başlatdan TBMM 
Milletvekili çok katlı lojman inşaatı rekor saydabilecek bir siirede tamamlanıp tes

lim alınarak kul/amma sunulmuş ve böylece milletvekillerinin konlll son11111 çöziim

/enmiştir. 

- Yeni Milletvekili Halkla İlişkiler Binası ve TBMM A rşiv Binası için ön proje 
çalışmalan siirdiiriilmektedir. Yeni Milletvekili Çalışma Binası yapı11u nedeniyle 

doğacak mekan sorımuntı çözmek amacıyla Başbakanlığa ait olan ve TBMM'nin 

hemen karşısında bulunan 10 katlı binan111 karşılıksız olarak Medisimize devri 
sağlanmıştır. 

- Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla, TBMM Vakıf Senedi ne uygun olarak TBMM 

Va.kfi İlköğretim Okulu yapllrmak iizere Ankara Valiliği ile protokol imza/ammş olup, 

sözü edilen eğitim yuvasm/n / 998 yılında lı izmete açilması planlanmıştir. 

- TBMM bilgisayar ağı yaygwlaştmbmş, tüm birimlerin bilgisayar programlan 
tamamlanmışllr. Ayrıca. TBMM'nin İnternet bağlantısı gerçekleştiri/erek kul/amma 
Slllllllmuştur. 

- TBMM'nin Sağlık Birimi de ele alınmış ve bu birim yeniden diizenlenerek 
muayene, teşhis ve tedavi imkanlan büyük ölçiide genişletişmiştir. 

- Gene aym çerçevede oluşturulan fa tura denetim uygulamasıyla sağlık harca
malan etkin bir biçimde kontrol alt11ıa alınmış, bu arada TBMM sağlık giderleriyle 

ilgili yeni esaslar tesbil edilerek yiiriir/iiğe konulmuştur. 
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- TBMM Kampiisii içinde bulunan binalar yillarda n beri inşaat ve kullanma m/ı 

sat/an aluıamadığı için "kaçak yapı/aşma" olarak nirelendirilmekteydi. Bu lıususra 

gerekli işlemler tamamlanmış olup. sö~ii edilen mlısatlar alınmıştir. 

- Geçen iki yasama yılı içinde dış ilişkiler de çok yoğun bir biçimde siirdiiriilmiiş. 
parla11ıentomuzun uluslararası platformlarda erkin bir biçimde temsili ne. diinya par

lamentolan ile karşilık/ı dostluk ve gii vene dayalı ilişkilerin in pekiştiri/ip geliştirif

ınesine yönelik öneu·ı/i katki/ar sağlanmıştir. 

- Kiiltiir Sanat ve Yayın Kumlu , Kiitiiplıane Kumlu ve A rşiv Kum ht gibi kumilar 

da verimli çalışmalanyla TBMM'ye önemli katkilarda bulıtnmuşlardtr. 

- Milli Saraylamnız. Köşk ve Kastr/amnda ilgi li olarak geçen siireç önemli 
adımlara. atilunlara sahne· olmuştur. 

TBMM Başkanlıği , Milli Saray/amntv atalardan devra/dt ğı "miras" olarak değil 

gelecek kuşaklardan alınan " Ödiinç "değerler olarak görmektedir ve Diinya kiiltiir 
mirastillll bu naclide örneklerinin sağlıklı şekilde yannlara intikaline yönelik yoğun 

bir çaba içindedir. 

Diinya Mii:eciliğinde laytk olduğwnu: yere gelebilmeyi amaçlayan TBMM 

Başkanltğt . Milli Saraylar'da makro eliizeye/e bir plan/amayt gerekli görmiiştiir. 

Sözii edilen bu amaca uygun olarak. TBMM Başkant Saytn Mustafa Kalemli 'nin 

12 Nisan / 996 tarihinde Milli Saraylarda bizzat yaptıklan incelemeler ve amnda 

verdikleri talimatlar doğrultusunda yapilan çalışmalar siiratle tamamlaniiilŞ ve 
haztr/anan " Saray, Köşk ve Kasırlanmtvn On Yil Hedefi Master Plam " TBMM 

Başkanlık Divanı 'nuı 20 Hcdran / 996 tari/ı ve 16 saydt karan yla kabul edilerek 
yilriirlilğe girmiştir. 

Gene aytu çerçevede, Saray, Köşk ve Kastr/ar ile bunlann içinde bulıman ta şuur 

kiiltiir var/tk/an . tarih i balıçeleri ve çevrelerinin korut/ıa ve değerlendirme hizmet

lerinin bilimsel esaslara göre yiiriilillmesini sağlamak i/zere "B ilim ve 
Değerlendirme Kumlu " oluşturmuştur. 

TBMM Başkanltğtntn , Milli Saraylamm:a ilişkin ilkeleri, özetle "doğru ve kim
likli bilimsel koruma, halka açiima. eğitim ve tan/lt m, miize içinde miize, miize içinde 
yaşati/W" şeklindedir. 

Yiice Atatiirk'iin "Diin devletin yönetildiği, yönetenlerin içinde yaşadtğt , Saray, 

Köşk ve Kastr/ar artt k ulusun , 0 111111 tek temsilcisi Tiirkiye Büyiik Millet Meclisi'nin 

sorumluluğundadtr " ilkesine bağlt olarak Milli Sarayiann çağdaş gelişmeler 

ışığuıda çok yöniii diişiinii/mesine ve halka açiimasma karar verilmiş. aym doğru/-
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tuda başlang tcından giiniimiize degin Cumhuriyet Tarihinin ycwldtğt Meclis 

Bina/anlllll/ll ayn ayn kimliklerinin korunarak gelecek kuşaklara tamttlmast, 

taşmmcm amaç edinilmiştir. 

Yukanda belirtilen ilkeler doğultusunda her an patlama tehlikesiyle karşt karşt 

ya olan Daimabalıçe Sarayt. bu tehlikeden kurtan/ouş, Saray'tn adeta akciğerleri te
mizlenmiştir. Yillardan beri denize kayma tehlikesi ile karşt karştya bulunan Kiiçiik
su Kasnnda bilimseltemellere dayalt olarak gereken önlemler altnmtş ve kiiltiir mi

rasumzw bunadide eseri, Daimabahçe Sarayt iç Hazine Böliimii ve gene aynt yerde 

Tablo Konservasyon Laboratuvan ziyarete ve hizmete açılmışttr. 

TBMM'nin mali olmasi/ta karştn 1937-1980 yillan aras111da çeşitli yollardan 
bazı kamu kurum ve kuruluş/anna intikal eden taştntr ve taŞIIIInaz kiiltiir 
varltk/anmtztn tekrar Meclis'e iadesi amactyla bizzat Saytn Başkantmtztn 

girişimleriyle tesbit çalişmaianna başlammşttr. Antlan bu çalışmalar sonunda 
Beykoz Kasn yeniden TBMM'ne kazandmlmtşttr. 

TBMM'ni 21 . Yiizytla hav rlamaya yönelik bu ve benzeri çaltşmalani!IIZ yoğun 
biçimde siirdiirii/mektedir. 

Tüm bu çalişmalar başta TBMM Başkan/tk Divant olmak üzere Damşma Kurulu. 
Grup Başkanvekilleri, Komisyonlar ve Yiice Meclis'in sayg tdeğer iiye/erinin kendi 
görev alanlan içinde biiyük katktlanyla gerçekleşmiştir. Ayrıca yavlt ve görsel 
basmumztn yaptel eleştirileri de çaltşmalarumzda çok yararlt olmuştur. Bu hususlan 
özellikle arzetmeyi görev biliriz. 

Ankara - 30 Ey/ii/ / 997 
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I. BAŞKANLIK ÇALIŞMALARI 

1. SEÇİM 

24 Aralık 1995 günü yap ılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda 
olu şan 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, kesin seçim sonuç
l arının ilan ed ilmesinin ardından ilk top lantı sını 8 Ocak 1996 tarihinde 
yapmı ştır. TBMM'nin 8 Ocak toplantısında, milletvekiliert Anayasa uya

rınca and içerek görevlerine başlamışlardır. 

And ıçme törenının tamamlanmasından sonra. TBMM Başkan aday
l arının başvurularına olanak saglamak üzere Meclis çalışmalarına 1 O 
gün ara verllmlştır. Bu süre ıçerısınde aday başvuruları yapılmış ve Tür

kiye Büyük Millet Meclisi, başkan seçimi ıçın 18 Ocak I 996 günü toplan
mıştır . I 8 Ocak günü yapı lan lik tur oylamada, 23 ve 24 Ocak günlerın
de yapı lan tkinci ve üçüncü tur oylamalarda başkan seçımı ıçın öngörü
len oy sayısına ulaşılaınamıştır. 

Başkan adaylarının . !lk üç turda seçim için öngörü len sayıya ulaşa
mamaları üzerıne 25 Ocak I 996 tarihinde dördüncü tur oylama yap ı l

mıştır. Dördüncü tur ayiarnada Kütahya Milletvektll Doç. Dr. Mustafa 
Kalemll, 343 ınilletvekıllnln oyunu olarak Türkiye Büyük Millet Meclis! 
Başkanlıgına seçtlıntştlr. 

Türkıye Büyük Millet Mecllsl Başkanı Mustafa Kalemll, seçim sonuç
l arının açıklanmasından sonra, başkanlık görevini yürütecegı süre bo
yunca Meclis yönetıminde esas alacagı temel il kel erı yaptıgı teşekkür ko
nuşmasında ifade etmiş. Türkıye Büyük Millet Mecllsı Başkanı Mustafa 
Kalemll. milletvekillerıne şöyl e seslenmıştlr: 

"Sayın Başkan . Sayın MilletvekHlert : 

Heplntzı saygıyla se lam lıyorum. Biraz önce verdlgintz oylarla, Türkıye 
Büyük Mlllet Meclisi Ytrmlnct Dönem Başkanını seçmiş bulunuyorsu
nuz. Bu sonuç, teker teker bütün mllletvekill erının katkılarıyla alınmış

tır. Şahsıma gösterHen bu teveccüh ve itimada kalbi teşekkürlerımı su
nuyorum. 

Degerll Milletveklllerı. 

Yenı bir genel seçimin sonunda Türkiye Büyük Mlllet Meclisi Başkan

lık Dlvanı teşekkülü ıçın, !lk ve en önemil adım bugün atılmıştır. En kı
sa zamanda Divan teşekkül edecek ve Türkiye Büyük Mlllet Medısı "Ege
menilk Kayıtsız Şartsız Milletindir" düsturu ve b!lincı !çinde yasama gö
revlerini yerıne getirecektir . 
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Agır bir mesuliyet aldıgımın idrakl içindeydik. Görevin bu agırlıgı başa
rının da en büyük yol gösteric!s!dir. Bu görevin ifasında, degerli m!lletve
k!llerin!n önce tenkitleri, sonra desteklerı en önemli yardımcım olacaktır. 

Türkiye Büyük M!llet Meclisi'nin saygınlığını savunmak ve bu saygın
lığın gereğini yapmak en başta gelen görevimdir. 

Yüce Atatürk'ün bizlere bıraktıgı bu büyük miras. kurulduğu günkü 
itibarını, yüceliğini her geçen gün daha da artacaktır. 

Yüce Meclis'in idaresinde tarafsız bir başkan olacağım. Diğer taraf
tan. taraflı bir başkan olacağıını da ifade etmek !stiyorum. 

Her şeyden önce laik ve demokratik Cumhurıyetın tarafındayım. Ana
yasanın. yasaların ve içtüzüğün tarafındayım. Türkiye Büyük Millet Mec
lis!'nden, bu yüce çatıdan, bu yüce çatı altında feragatla görev yapan mil
letımizin gerçek temsilcilerınden ve Yüce M!lletten yana tarafım. 

Değerli M!lletvek!llerı. 

Yüce Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhurıyetın bütün kurumlarına 
olan sarsılmaz inanç ve bağlılığımız, milletım!z!n ve Meclisimizin en bü
yük temınatıdır. Bu şükran duygularıyla Yüce Atatürk'ü bir kere daha 
rahmetic anıyorum. 

Bugüne kadar üstün bir görev ve sorumluluk anlayışıyla Geçıcı Baş
kanlık görevını yürüten Sayın Süleyman Arif Emre'ye ve Başkanlık Dlva
nı'nın üyelerine teşekkürlerımı bir borç bilirim. Allah yardımcım olsun." 

Türkıye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçımının ardından Danışma 
Kurulu toplantısı yapılmıştır. Başkanlık Divanının oluşumu üzerinde d u
rulan bu toplantıda, milletvekili sayısındaki artışa paralel olarak divan 
üye sayısının artırılması kararlaştırılmıştır. Alınan kararla, daha önce üç 
olan İdare Amiri sayısı beşe, yedi olan Katıp Üye sayısı da sekize çıkar
tılmıştır. Böylelikle, TBMM Başkanlık Dlvanı üye sayısı Başkan dahil 
18'e yükselt!lmıştır. 

Danışma Kurulu'nda alınan başka bir kararla Meclis Komisyonları
nın üye sayısı da artırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunca da benimsenen Danışma Kurulu önerisiyle Meclis Komisyonlarının 
daha önce 21 olan üye sayısı 25'e çıkartılmıştır. Ayrıca, Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu'nun üye sayısı ı ı 'e, Dilekçe Komisyonu'nun 
üye sayısı da 9'a çıkartılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Dlvanı, siyasi part! grupları
nın kendilerine düşen üyelik oranında Başkanvekili. Katıp Üye ve İdare 
Arnirliklerı ile grup başkanvekiliikieri seçimlerini tarnamlarnışlardır. Bu 
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belirlemenin ardından Türkiye Büyük Millet Mecl isi Başkanlık Dtvanı ilk 

top lantıs ını 8 Şubat I 996 tarihinde gerçekleştirmiş tir. 

Devletimizin temel organı. milletimizin sarsılmaz ve vazgeçilmez güven 
kaynağ;ı olan Yüce Mecl is'in her yönüyle örnek bir kurum haline getirilme
sini, çağ;daş parlamento yapısı ve i şl erli ğ;ine kavuşturulmasını temel amaç 
edinen Başkanlık Dtvanı . son toplantısını I 7.8. I 997 tarihinde gerçekleş
tirmiş tir. İ l k toplantı tarthinden bugüne değ;in Başkanlık Divanında Yüce 
Parlamentomuzun yönetimi konu sunda 50 adet karar alınmıştır . 

2. PARTİLERARASI ÖZEL KOMiSYON 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'ntn. göreve se
çildikten sonra üzerinde hassasiyetle durdukları ilk konu , Yüce Parla
mentomuzun daha verimli çal ışabilmesi için gerekli ortamı yaratm ak 
ü zer e Partilerarası Özel Komisyona i ş l erlik kazandırılmasını sağ;l amak ol
muştur. 

Parlamentoda grubu bulunan ve temsil edi len partilerin tems ilcilerı 

nt biraraya getiren . karşılıklı diyalog ve ışbirliğ;t olanaklarını üst düzeye 
çıkartan Partılerarası Özel Komisyon . tüm üyelerin iyiniyetli yaklaşım ve 
mesaileri sonuetında yı llardan beri defalarca gündeme getirilmesine kar
şm bir türlü sonuçlandırılamayan sorunlarm aşılmasını sağ;lamıştır. 

İçtüzük Degişikligi 

Türkıye Büyük Millet Mecl isi Başkanı Mustafa Kaleml i'nin etkin gırı
ştmle ri sonucunda i ş l erlik k azanan Partil erarası Özel Komisyon ilk ola
rak İ çtüzük degişikliğ;t konusunu ele almıştır. Partil erarası Özel Komis
yon tarafmdan belirlenen 20 maddelik İçtüzük Değ;ı ş tkltğ;t Önerisi. M ec
lis Genel Kurulunun ı 6 Mayıs 1996 tarihinde gerçekleştirdtğ;t toplantıda 

k abul edilmiştir. Böy lelikle, 23 yıldır gerçekleştirilemeyen İçtüzük değ;t 
şlkliklertne ımza onuru 20 ncı Dönem üye lerınce paylaşı l mıştır. 

Uyum Yasalan 

Partilerarası Özel Komisyon 'un gerçekleştirdığ;ı önemli düzenlemeler
den bir başkasın ı da Uyum Yasaları ol u şturmuştur. 23 Temmuz 1995 ta
rihinde gerçekleştirilen Anayasa değ;iş ikliklerıntn ilgili yasalara yansıtıl
ması amacıyla: Türkıye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli 
tarafmdan listesi ve ön çal ı şmaları komisyon üyelerine gönderilen uyum 
yasa önerilerı Partilerarası Özel Komisyon'da değ;erlendir!Jmtştir. Komis
yonun çal ışmaları sonu cunda haz ırladığ;ı : 

• Kamu kurumu nıteliğ;tndekt m eslek kuru l u şl ar ı ile (1 ı meslek ku
rulu şu ) ile ilgili kanunda değ;i şi klik , 

• Kooperatifler Kanunu. 

• Devlet Memurları Kanunu , 
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• Sendikalar Kanunu. 

• Dernekler Kanunu. 

• Yüksek ögretım Kanunu , 

• Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtar ları ve İhtiyar Heyetlerı Seçımı 
Hakkında Kanun , 

• Anayasa Mahkemesının Kuruluş ve Yargılama Usullerı Hakkında 
Kanun'da Degışıklik Yapılmasına Dair Kanun tekliflerı kanuniaşarak yü
rürlüge girmiştir. 

Yasama Dokunulmazlı~ı 

Partilerarası Özel Komisyon. Anayasa'nın "Yasama Dokunulmazlı
gı"nı düzenleyen 83 üncü maddesının degıştırilmesı amacıyla siyasi par
tl grupları tarafından hazır lanan kanun teklifini de görüşmüştür. Halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan kanun teklifının. ye
ni yasama yılında kanun laşacagı umulmaktadır. 

Siyasi Partiler ve Seçim Yasalan 

Özel Komisyonda sonuçlandırılan bir başka çalışmayı da Siyasi Par
tiler Yasasında degişiklik öngören öneri oluşturmuştur. Partilerarası Özel 
Komisyonda görüşülerek benimsenen öneri Imza aşamasında olup. en 
k ısa sürede Anayasa Komisyonuna havale edilecektir. Komisyon. seçim 
yasaları üzerındekı çalışmalarını Ise sürdürmektedir. 

Öteki Konular 

Partılerarası Özel Komisyonun üzerınde çalışmalarını sürdürdügü 
öteki konular Ise; Anayasa'nın yargı bagımsızlıgı ile ilgllı maddelerı. üye
llkle bagdaşmayan Işler başlıklı 82 ncı maddesı ve Meclis Soruşturması
nı düzenleyen 100 üncü maddesı olarak belirlenmiştir. Bu konularda ha
zırlanan degişikilk önerilerı de komisyon gündeminde bulunmaktadır. 

3.YASAMA ÇALIŞMALARI 

Türkıye Büyük Mlllet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli; Anayasa. İç
tüzük ve yasalarla kendllerıne verilen görevlerı yerıne getirirken . Kütah
ya Milletvekili olarak Yüce Parlamento'da yasama çalışmalarına katılmış
lar, çeşıtlı konularda hazırladıkları yasa önerllerını TBMM Başkanlıgt'na 
sunmuşlardır. İki yasama yılı boyunca Sayın Başkanımız tarafından ha
zırlanarak TBMM Başkanlıgı·na şu önerller sunulmuştur: 
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Havale Edildigi 
Esas No. : Öz et i Komisyon Son Durum 

2!l6ı TBMM İçtüzüğ;ü'nün Anayasa Karar : 424 

55 ın ci Maddesinin B:53- ı 6.5.96 

Degiştirilmesi Hk. Tek. 

2 / 4ı5 Sn. M. Kalemli ve 183 Anayasa Komisyonda 

Arkadaşının TC Anayasa-
sının 8 6 ncı Mad.nln de-
giştirilmesi Hk. K. Tek. 

2 / 472 Yükseköğ;retım Kurumları Plan-Bütçe (Tali) Komisyonda 
Teşkilatı H k. 4 ı Sayılı Milli Egitim 
KHK"nin Degiştırilerek (Esas) 
Kabulüne Dair Kanunun 
Bir Maddesınde Degişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi 

2 / 615 Memurlar ve Diger Kamu Adalet Komisyonda 
Görevlilerinin Görevsel 
Suçlarının Soruşturulması 

Usulü Hk . Kanun Teklifi 

2 / 617 29 ı 8 Sayılı Karayolları İçişleri Komisyonda 

Trafik Kanununda Degişiklik 

Yapılması Hk. Kanun Teklifi 

2 / 878 Siyasi Ahlak Komisyonu Anayasa ve Komisyonda 
Kanun Teklifi Adalet 

2919 Sayılı Yasanın 12 ncı 
Maddesine Bir Fıkra Eklen-

mes ı Hk. Kanun Teklifi 

Siyasi Ahlak Komisyonu Yasa Önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Kalemit'nin 
bizzat hazırlayıp sundugu bu yasa önerisi, TBMM üyelerıyle dışardan 

atanan bakanlara yönelik olarak görevlerı ile ilgili siyasi, sosyal ve eko
nomık kural ve kısıtlamalarla ahlaki davranışların düzenlenmesi amacıy
la Parlamento bünyesinde bir Siyasi Ahlak Komisyonu kurulmasını ön
görmektedir. 
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Öneride. Anayasa'nın 95. m addesinin ikinci fıkrası dikkate alınarak . 

Siyasi Ahlak Komisyonu 'nun faal iye tlerinin siyasal e tkileşim alanı dışın

da tutulmas ı esas alınmı ş tır. Ah lak i yönetım ilke ve yaptırımlarını düzen 

leyen öneri . bu konudaki Anayasal engellerin aş ı l abilmesi için Anaya
sa'nın 83. maddesinin degi ş tirilmes i hükmünü de ge tirmektedir . 

4. ÖZEL TOPLANTlLAR 

Sayın Başkanımız . geride kalan iki yasama yılı boy unca parlam ento

nun etkin ve verimli bir çalı şma temposu sergilemesine y önelik giriş iın
l erının yanıs ıra, ulusal sorun ların gündem e getirilip tartı şılarak çözüm 

önerll erının üretilmesine, k amuoyunun dikkatinin çekilmesine yönelik 
özel toplantılar düzenlenınesi ve başka kurumlarca düzenlenmış olan bu 
tür toplantıların desteklenmesi yolunda da yogun bir çaba içerisinde ol 

mu ş lardır. 

Trafik Sorunu 

Türkiye Büy ük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin gö

reve seçili ş ini takiben Özel Toplan tı l ar bazında ele aldıgı iki sorun. her 
geçen gün ınanılmaz boy u tlara u laşan, binlerce Insanımız ın yaşamını yl

tirmesine. onbinlercesinin yaralanmasına ve trilyon larla ölçü lebilen 
maddi deger kaybına neden olan "Trafik Canavarı"na "Dur" demenın yol 

l arının araştırılınas ı olmu ştur. 

TBMM Başkanlıgı ' nın öncülügünde Türkiye Trafik Kazalarını Önlem e 
Vakfı ve Türkiye Şoförler ve Otomobileller Federasyonu uzmanları ile 
TBMM İç i ş l e ri Komisyonu üyelerinin biraraya geldik leri bu toplantıda 

tra fik sorunu ele alınm ı ş tır . Uzmanlar ve TBMM İ ç ı ş l e ri Komisyonu üye

l erı tra fik kazalarının nedenlerini. kazaların en aza indirilebilınesi iç in ge
rek en önlemlerı tart ı şmışlardır. 

Özüdülerin Sorunlan 

Geride b ı raktıgımız iki yasama yılı ıçe rı sınde Sayı n Başkanım ı z ın ini
siyatifleriyle gerçekleş tırilen bir başka özel toplantıda da özürlü va tan
daşlarımızın sorunlar ı tartışılmış tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nı Musta fa Kalemli'nin giri şimlerı ile 3 Aralık I 996 tarihinde gerçekleş tı

rilen bu toplan tı sonucunda. Özürlü ler İdaresi Başkanlıgı Kurulmasını 

ve özürlülerle ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerde degiş iklik yapıl

ınasını öngören yetki tasar ı s ı ü zerinde durulmuştur. Toplantıya katılan 

siyasi partilerin tem silcileri arasında saglan an görüş blrligı dogru l tu sun

da konuya Il işkin tasarı. toplant ıyı takibeden kısa süre içerisinde Genel 
Kurul'da görü şülerek yasalaşmıştır. 
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5. HALKLA İLİŞKİLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli. geride bırak
tıgımız iki yasama yılı boyunca. ülkemizin ve parlamentomuzun gerçek 
sahibi olan yurttaş l arımızia direkt ilişkiye. onlardan gelen şikaye t ve ta
leplerin takip ve degeriendirilmesi konusuna büyük agırlık vermişl erdir. 

Aynı şekilde belediyelerden . kamu yararına çalı şan dernek ve m eslek 
kurulu şlarından gelen sorunlarm çözümü konu sunda da yogun m esai 

sarfe tmi şl erdiL Bunun dogal sonucu olarak. va tandaş larımızm ferdi baş 

vurularının yanı s ıra pek çok belediye başkanı ve meslek kurulu şlar ı di

rekt olarak Başkanlıgımıza yaptık ları başvurularla sorunlarına çözüm 
aramışlardır . 

Yurttaşlardan Gelen Başvurular 

Türkiye Büy ük Millet Mecl isi Başkanlıgı ' n a. yurllaş l arımız tarafmdan 
3 564'ü Birinci Yasama Yılında. 1 570'i de İkinc i Yasama Yılı içerisinde 

olmak ü zere toplam 5 134 başvuru ulaştırılmıştır. 

Birinci Yasama Yılında Başkanlıga ulaşan başvurulardan 2 389'u. 
3 07 1 Sayılı Dilel<çe Kanunu 'na uygun olarak ilgili k amu kurum ve ku 
rulu şlarına havale edilmiştir . Bu başvurulardan I 856's ı ilgili kurum ve 
kurulu ş l arca yan ıtlan mı ş. gelen yanıtlar başvuru sahiplerine ulaştırıl

mış tır. 

İkinc ı Yasam a Yılında TBMM Başkanlıgı ' na yapılan başvurulardan 99 

adedinin toplumun büyük kesimlerını ilgilendiren konular ı . 1 4 71 ade
dininse kiş ise l sorunları yan sı ttıgı saptanmıştır. Toplumun büyük k e
simlerini ilgilendirenler degerlendirilmek ve dikkate alınmak ü zer e ilgili 
komisyonlara havale edilmiştir. Öteki başvurular ise bir öncekinde oldu
gu gıbı ilgili k amu kurum ve kurulu şlarına intikal e ttirilmiş ve tüm ta
leplerin takip ve sonuçlandırılm asına çalı şılmı şt ır. 

GELEN-GiDEN EVRAK (1996 yılında) 

Gelen Evrak Giden Evrak 

BAKANLIKLAR HAVALE ~ENEL MD. HAYALE TBMM iÇi TQPLAM 

Fen! i Toplu Gen~ Cevap Cevap Cevap Cevap HAYALE Cevap Cevap GENEL 
Müracaat Müracaat lQM Gelmeyen G~en TOPLAM Gelmeyen G~en TOPLAM fQiilll G~meyen Gelen TOPLAM lQM 

2517 123 2640 254 287 541 28 43 71 853 282 330 612 1465 
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BAKANLIKLARA HAVALE EDİLEN (1996 yılında) 

HaYlik 
ı:lı:ıkımlık EdJkıı ::iQı:ıYclı:ını:ın Wmrn Acıklı:ı ıı:ıı:ı 
Başbakanlık 6 1 33 28 
Dışiş leri Bakanlıgı 25 16 9 
Devlet Bakanlıgı 46 14 32 
Adalet Bakanlıgı 46 3 1 15 
Mllli Savunma Bakanlıgı 24 8 16 
İç i ş ler i Bakanlıgı 50 29 2 1 
Ma liye Bakan lıgı 34 16 18 
Milli Egitım Bakanlıgı 44 24 20 
Bayındırlık ve İskan Bakanlıgı 25 16 9 
Saglık Bakan lıgı 25 14 ll 
U laştırma Bakanlıgı ll 5 6 
Tarım ve Köyişleri Bakanlıgı 17 9 8 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanlıgı 3 1 13 18 
Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı 15 9 6 
Enerji ve Tabii Kyn. Bakanlıgı 17 8 9 
Kü ltür Bakanlıgı 14 7 7 
Turızm Baka nlıgı 22 14 8 
Orman Bakanlıgı 26 15 ll 
Çevre Bakanlıgı 8 6 2 

Toplam 541 287 254 
TBMM Içi hava/e edilen evrakların 117 adedi Kanun mevzu olduğu Için değerlendirilmek üzere Ko
misyonlara sevk edilmiştir. 

TBMM Başkanlığma . Çevre çalışmaları. İşçi ve Memur Sendikaları 
Enflasyonun durdurulması. Toplu İş Sözleşmesi ve grev hakkmın memur/ara verilmesi, ücretierin 
Iyileştirilmesi. lrajlk kazalarının önlenmesi. Kesintisiz 8 Yıllık Zorunlu Eğitim (lelıinde ve aleyhinde) 
glbl konularda yapılan toplu müracaatlarda toplanı Imza sayısı yaklaşık 2.5 Milyon'u bulmuştur. 
Seçim çevresinden yapılan mücaatlar ve değerlendirmeler tablo dış ıdır. 

GELEN-GiDEN EVRAK (1997 yılında) 

Gelen Evrak Giden Evrak 

BAKANLIKLAR HAYALE GENEL MO HAYALE illiM..iC.1 TOPLAM 

Ferdi Toıılu" Gen~ Cevap Cevap Cevap Cevap HAVALE' Cevap Cevap GENEL 

M.Y!!illl ~ IQfLAil. ~ ~ 12M!~~I2f!.!!lg~~IQfl.Ail.IQPW 

1m ~ 1~ rn u ıo 16 36 175 65 210 697 

BAKANLIKLARA HAVALE EDİLEN (1997 yılında) 

Hava! e İçerdıgı 

!2akantık ~ SQmı~,;laı:ıaı:ı ~ Yataı rlas Miiı:. 

Başbakanlık 24 9 15 44 
Dış iş le ri Bakanlıgı 3 2 4 
Devlet Bakanlıgı 36 9 27 33 
Ada let Bakanlıgı 16 2 14 27 

8 

TBMM KUTUPHANESI



Bakanlık 

Milli Savunma Baka nlıgı 

İ ç ışleri Bakanlıgı 
Maliye Baka nlıgı 

Milli Egıtım Bakanlıgı 
Bayındırlık ve İskan Bakan lıgı 
Saglık Bakanlıgı 

Ulaştırma Bakan lıgı 

Tarım ve Köyiş leri Bakanlıgı 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanlıgı 

Sanayı ve Ticaret Bakanlıgı 

Enerji ve Tabii Kyn . Bakanlıgı 

Kültür Bakanlıgı 

Turızm Bakanlıgı 

Orman Bakan lıgı 

Çevre Baka nlıgı 

Toplam 

Belediye lerin Talepleri 

Havale 
fullirn 

5 
2 1 
16 
18 
5 

17 

5 
12 
3 
6 
3 
2 
7 
5 

204 

İçe rdıgt 
SQnuçlruıruı ~ Vatarrlas Miiı: 

ı 4 7 

6 15 25 

2 14 15 

5 13 20 
2 3 3 
2 15 15 

5 3 
4 8 12 

3 ı 

5 4 
2 2 
2 2 

2 5 8 
4 5 

49 155 230 

TBMM Başkanlıgı . yurttaşlarımızin yanısıra muhtelif partilerden se
çilen belediye başkanlarının sorunlarına ve bu sorunların çözümüne lllş 

kın görü ş ve önerilerine de her zama n açık olmuştur. Bunun dogal sonu
cu olarak da gerlde kalan ıkı yasama yılı boyunca belediye başkan l arı 

pek çok konuda Başkan lıgımıza başvurularda bu lunınu şlardır . Bu baş
vuru lar da herhangi bir parti ayrımı yapılmaksızın anında degerlendı

rilmış ve hızmet agırlıklı olanla öncelikli olmak üzere ligıli kurum . kuru
l u ş ve komısyonlara !l etılm!ştır. 

Ayn ı şekilde köy ve mahalle muhtarları da karşılaştıkları sorunlar konu 
s unda Başkanlıgımıza başvuru larda bulunmuşlar. bu başvurular da ligılı 

makamlara ll etılmış ve takibi yapılarak sonuçlandırılmasına çal ışılm ıştır . 

Sivil Toplum Örgütlerinin Başvuruları 

Gerlde bıraktıgımız ıkı yasama yılı . Sayın Başkanlıgımızca kamu ya
rarına çal ışan dernekler ve sivil toplum örgütlerı lle ilişkiler açısından ve
rimli bir biçimde degerlend!rilmıştır. Sayın Başkanımız, ıkı yasama yılı 
boyunca kamu yararına çal ışan dernekler , sendikalar , vakıflar , meslek 
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerı ile sıcak iliş kil er kurulmasına büyük 
özen göstermiş lerdir. Çogu kez karşılıklı gerçekleştırilen bu ilişkiler dog
rultus unda sayılan kurulu şlarca il e tılen sorunlar ve çözüm önerilerı dik
kate alınmak ve degerlend!rilmek üzere ııgııı kam u kurum ve kuruluşla

rına, siyasi parti gruplarına ve ilg!lı kom!syonlara iletilmıştır. 

9 

TBMM KUTUPHANESI



6. TEMSiL ETKİNLİKLERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli, geride kalan sü
re içerisinde, Yüce Parlamen tomuzun ulusal ve ulu slararası pla tformlarda 
temsili. dünya parlamentoları ile karşılıklı güven ve işbirligine dayal ı ilişkı

lerin kurulup geliştirilmes i konusunda büyük duyarlılık göstermişl erdir. 

Uluslararası Toplantılar 

PAB. HABİTAT. KEİPA ve NATO Ulu slararas ı Güvenlik ve İ şbirligi top 
l an tıl ar ı başta olmak üzere ı 996 ve ı 997 yıll ar ı içerisinde gerçekleş tiri 

len ulu s l araras ı toplantılarda ülkemizin dünya sorunlarına yaklaşımı

nın . sorunların çözü müne ili şkın görüş ve öne rilerının dile getirilmesi ko
nusunda gerek en özen gösterilmiş tir. 

Yabancılada Görüşmeler 

Türkiye Büyük Millet Mecli si Başkanı Mustafa Kalemli , ı 996 ve ı 997 
yılları ıçe risinde toplam 133 yabanc ı konuk ile görüşme l erde bulunmuş

l ardır . Bu görü şme le rden 97'si 1996 yılı içerisinde. 36's ı ise 1997 yılı içe 
ri sinde gerçekleştirilmiş tir. 

1996 yılında gerçe kleşen 97 görü şmeden 8' i ; Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel'In k onugu olarak ü lkemizi ziyare t eden Cumhurbaşkan lar ı 

düzeyinde. ı ı 'i parlamento başkan lar ı düzeyinde. geri kalanı ise ülkemi
zi ziyaret eden yabancı parlamen terler düzey inde olmu ştur. 

1997 yı lı içerisindeki 36 görü şmenin 6' s ı Cumhurbaşkanlar ı . 3'ü Sa
yın Başkanımızın r esm i davetiisi olan parlamento başkanları . ı 2'si ülke
mizde görev yapan büyükleçiler . ı 5' i ise çeş itli nedenlerle ülkemizde bu
lunan heyetler düzeyinde gerçekleştirilm iş tir . 

7. ABD ZİY ARETİ 
Türkiye Büyük Millet Mecli si ile ABD Kongresi arasında başkan dü 

zeyındeki ilk resmi ve dogrudan temas da geride kalan süreç içerisinde 
gerçekleştirilmiş tir . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Ka
lemli. Temsilciler Meclisi Başkan ı Newt Girgrich 'in resmi konugu olarak 
7- ı O Ey lül tarihleri arasında ABD'ni ziyare t etmiş l e rdir . 

Türkiye ile ABD arasında "Ge li ş tirilmiş Ortaklık Projes ı " ıçeri sinde yer 
alan ekonomik. sosyal ve kül türel boyu tlarla parlamentolararas ı boyu tun 
da eklenmeslni hed efleyen bu z ıyare tle; zaman zaman tıkanıklıklar gös
teren. Ankara'ya uygulanan "Örtü lü Silah Ambargosu" n ed eniy le gergin
leşen ili ş kilerin yu muşatılması ve Türk-ABD ili ş kilerine yeni bir ivme k a
zandırılması amaçlanmış tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mus
tafa Kalemli. bu amacı şöyle ifade e tmişlerdir ; 

"Biz bu ziyaretle. Türkiye'yi daha iy i aniatm a koridoru açacagız. Ziya
retımiz. Kongre'nin ABD sistemindeki önemi dolayıs ıyla Türk-ABD ilişkı
lerine yeni b ir Ivme kazandıracaktır. Bu gezimin. zaman zaman iki ülke
yi dogrudan ilgilendiren konulardan k aynaklan an sorunların gıderilme 

sinde Kongre ve ABD kamuoyunu olumlu yönde etkilem e imkan larının 

ortaya çıkmas ı ıçın iyi b ir başlangıç olacagına inan ıyorum ." 
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Türkiye Büyük Mi llet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli. bu ziyaretleri 
s ı rasında başta Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich olmak üzere 
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkan ve 
üyeleriy le görüşmelerde bu lunmuşlardır. Görüşmeler s ırasında iki ülke 
parlamentoları arasında bugüne degin isten ilen düzeyde gerçek leştirile

meyen ilişkilerin iyileştirilerek düzenli bir işlerlige kavuşturulması . iki ül
ke arasında çeş it l i konulardaki ili şk iler ve uluslararası sorunlar ele alın
mış ve fikir alışverişinde bulunulmu ş. arzu edilen hedefe u laşı l mıştı r . 

1996 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZiYARET EDEN CUMHURBAŞKANLARı 

Adı Soyadı 

Edvard SHEVARDNADZE 
İmamali RAHMANOV 
Mircec SNEGUR 
Thomas KLESTiL 
Kiro GLİGOROV 
Alyaksandr LUKESENDA 
Arpad Göncz 
Leonid KUCHMA 

Unvanı 

Gürcistan Devlet Başkanı 
Tacikistan Cumhurbaşkan ı 
Moidova Cumhu rbaşkam 
Avusturya Cumhurbaşkam 
Makedonya Cumhurbaşkanı 
Belarus Cumhurbaşkan ı 
Macaristan Cumhurbaşkanı 
Ukrayna Cunıhurbaşkam 

Ziyaret Tarihi 

4.4.1996 
6.5. 1996 

23.5.1996 
25.6. !996 
28.6.1996 
25.7. 1996 

17.10. 1996 
27.11.1996 

1996 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZiYARET EDEN PARLAMENTO BAŞKANLARı 
Adı Soyadı 

Vasıf TALİBOV 

Peter TAPSELL 
Ahmet Fethi SURUR 

Leni FISCHER 

Yousaf Raza CILANI 

Saad Hayei SROUR 

Oınurbeg BAYGELDi 
Blagovest SENDOV 

Qıao SH! 

Un yanı 
Nahcivan Özerk Cumhuriye ti 
Ali 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 Cuın. Halk Meclisi 
Başkanı 

KEİPA Toplantısı Nedeniyle 
Ülkemizde Bulunan Gürcistan 
Parlamento Bşk. (İSTANBUL) 
KEİPA Toplantısı Nedeniyle 
Ülkemizde Bulunan AKPM 
Başkanı (İSTA BUL) 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal 
Halk Kongresı Daimi Kom. Bşk. 

Ziyaret Tarihi 
14.3.1 996 

2.4.1996 
13.4. 1996 

19.4 .1 996 

ı 9.4. 1996 

20.4. 1996 

ı 2.6.1996 
18.6. 1996 

10.7.1996 

7. ı 1.1996 
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SAYIN BAŞKANIN KABULLERİ (1996) 

Cumhurbaşkanları Meclis Başkanları Büyükelçller Digerleri Toplam 
8 ll 42 36 97 

SAYIN BAŞKANIN YABANCI KONUKLARLA GÖRÜŞMESi 

11% 

44c;'O 

11!1 CUMHURBAŞKANLIG i 

C MECLiS BAŞKANLARI 

fa BÜYÜK ELÇiLER 

• DiGERLERi 

1997 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZİYARET EDEN CUMHURBAŞKANLARI 

8dı Soyaı:.\ı Um:anı Z!yar!:l Iar!bi 
Rauf Denktaş KKTC Cumhurbaşkanı 2 ı. ı. 1997 
Guntus ULMANlS Letonya Cumhurbaşkanı 19.2.1997 
Emil CONSTANTlNES Romanya Cumhurbaşkanı 29.4.1997 
Haydar ALİYEV Azerbaycan Cumhurbaşkanı 6.5.1997 

Gamb!a Cumhurbaşkanı 18.6.1997 
Petar STOYANOV Bulgaristan Cumhurbaşkanı 29.7.1997 

1997 YILINDA TBMM BAŞKANINI ZİYARET EDEN PARLAMENTO BAŞKANLARI 

Adı Soyadı 

Toomas SAV! 

L. LANDBERGIS 

Murtuz ALESKEROV 
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Unvanı 

Estoııya Parlamento Başkanı 
Litvanya Meclis Başkanı 

Azerbaycan Milli Meclis 

Başkanı 

Ziyaret Tarih! 

30.1.1997 
28.4.1997 
26.5.1997 
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SAYIN BAŞKANIN KABULLERİ (1997) 

Cumhurbaskanları Meclis Baskanları Büyükelçiler Dıgerlerı• IQıllimı 

6 3 12 15 36 

"Muhtelif yabancı iliketerin Başbakan. Bakan. Komisyon Başkanı ve Parlamenter 
düzeyindeki zlyaretleri. 

SAYIN BAŞKANIN YABANCI KONUKLARLA GÖRÜŞMESi 

33% 

8. MECLiS, EMANETLERiNE SAHİP ÇlKTI 

1!1 CUMHURBAŞKANLARI 

O MECLiS BAŞKANLARI 

&:1 BÜYUKELÇiLER 

• DiGERLERi• 

Sayın Başkanımız. Türkıye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı·na seçil
dikleri tarihten itibaren, Yüce Atatürk'ün TBMM'nin sorumluluguna bı
raktıgı Milli Saraylarımızdan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına intikal 
eden taşınır ve taşınınaziarın Yüce Önder'in direktiflerine uygun bir bi
çimde Meclis'in koruması altına alınması konusunda büyük hassasiyet 
göstermişlerdir. 

Başkanlıgımızın talimatları üzerine TBMM'nin malı olmasına karşın 
1937-1980 yılları arasında çeşitli yollardan kamu kurum ve kuruluşları
na intikal etmiş olan ve paha biçllcmeyen antika sanat eserlerının ve ta
şınmazların envanteri kısa sürede çıkartılmıştır. 

Bu belirlemeden sonra harekete geçen Başkanlıgımız, 54. Hükümet 
döneminde Milli Saraylardan alınan eşya ve tabloların Meclis'e ıadesi ıçın 
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girişim lerde bulunmu ş. ancak üzülerek ifade etmek gerekirse olumlu ya 

da olumsuz herhangi bir yanıt alamam ı ştır. Başkanlıgıınızın bu girişimi 

55. Hükümet döneminde de yıne lenmiş ve gereken karşılık k ı sa bir süre 

önce alınm ı şt ır. 

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz. başkanlıgımızın Ikinci girişimi üzeri

ne verdik leri yanıtta, Meclis'e ait olması gerekirken çeşi tli kamu kurum 

ve kuru l uşlarına intikal etm i ş paha biçilmez taşınır ve taşınınaziarın 

TBMM'ne iadesi Için bir Müsteşar Yardımcısı'nı görevlendirdiklerin i be

lirtmişl erd ir. 

9. BEYKOZ KASRI 

Sevinerek Ifade etmeliyiz ki. Sayın Başkanımızın giri şimi. Sayın Baş

bakan'ın olumlu yak laşımı ilk ürününü kısa bir süre önce vermiş bu lun

maktadır. Başkanlıgıınızla Saglık Bakanlıgı arasında imzalanan proto

kolle. "Beykoz Çocuk Gögüs Hastanesi" olarak kullanılan Beykoz Kasrı· 

nın Meclislın ize devredilmesi saglanmıştır. Milli Saraylar Daire Başkanlı

gı bünyesine alınan Beykoz Kasrı'nın diger saray. köşk ve kasırlar gibi 

Milli Saraylar statüsünde degeriendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

II. YASAMA DENETİM ÇALIŞMALARI 

1. GENEL BAKlŞ 

Geride bıraktıgıınız iki yasama yı lı ıçerısınde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda toplam 228 birleşım. 4 I 4 oturum gerçekleştıril
ınlş tir. Toplam ı I 04 saat ı dakika sü ren bu çal ı şınalar sonucunda 39 
979 sayfa tutanak tutulmuştur. 

Bu çal ışmalara . yasama yılları açısından bakıldıgında: I. Yasama Yı
lında gerçekleştırilen birleşim sayısı 9 I . oturum sayısı I 43. sü re tutarı 
397 saat 39 dakika. tutanak sayfası ile I 4 362 olarak saptanmıştır. 

İkincı Yasama Yılında. bir önceki yasama yı lına göre rekor olarak ni
telendirilebilecek bir çal ışma temposu sergileyen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu. I 37 birleştın ve bu birleşımlerde 274 oturum ger
çekl eştirmlştlr. İkincı Yasama Yılında 707 saat 22 dakika süren Genel 
Kurul çal ı şınalar ı için 25 587 sayfa tutanak tutulmu ştur. 

Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Kanun Hükmünde Karamameler 

Dönem başından bugüne kadar Başkanlıgımıza. Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve hükümsüz sayılınayan (2 I) 
adet kanun da dahil olmak üzere (379) adet kanun tasarısı ile I 9 uncu 
Dönemden intikal eden ve hükümsüz sayılmayan (266) adet ve bu dö-
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ncınde gelen (6) adet olmak üzere toplam (272) adet Kanun Hükmünde 
Kararname gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca. milletvekillerince (908) adet 
kanun teklifi verilmiştir. 

Tasarılardan ( 1 50) adedi ( 140) kanun olmuş, (7) adedi Hükümete ge
rı verilmiştir. Halen (ı 14) adet tasarı gündemde, ( 1 08) adet kanun tasa
rısı Ise ilgili komisyonlarda bulunmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerden (3) adedi kanunlaşmış, Anayasa 
Mahkemesince tümü iptal edilmiş olan (26) adedi Başkaniıkça işlemden 
kaldırılmıştır. Halen (5) adet Kanun Hükmünde Kararname gündemde, 
(238) adet Kanun Hükmünde Kararname ise ilgili komisyonlarda bulun
maktadır. 

Tekliflerden (77) adedi (26) kanun olmuş. (I I) adet İçtüzük değişiklik 
teklifi karar olmuş.(!) adedi genel kurulca reddedilmiş. (15) adet teklif 
sahiplerınce geri alınmıştır. Halen (70) adet teklif gündemde. (734) adet 
kanun teklifi ıse ilgili komisyonlarda bulunmaktadır. 

Ayrıca: güvenoylarrıası. olağanüstü halin ve çokuluslu gücün görev 
sürelerının uzatılması, komisyonların kurulması, üyelerinin seçilmesi, 
görev sürelerının uzatılması ... gıbı konularda (I 24) adet Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararı alınmıştır. 

Tezkereler 

Yasama dokunulmazlıkları konusunda. I 9 uncu dönemden intikal 
eden (30) adet ve bu dönemde gelen ( 10 ı) adet olmak üzere Başkanlığı
mıza toplam ( ı3 1) adet Başbakanlık tezkeresi gelmiş olup. (ı) adedi Hü
ki.imete geri verilmiş, (130) adedi Ise halen Karma Komisyonda bulun
maktadır. 

Ölüm cezalarının yerıne getirilmesine dair I 9 uncu dönemden Intikal 
eden (7) adet ve bu dönemde gelen (15) adet olmak üzere Başkanlığımıza 
toplam (22) adet Başbakanlık tezkeresı gelmiştir. Bunlardan (3) adedi 
Hükümete geri verilmiş. ( 1 9) adedi ise halen Komisyonda bulunmakta
dır. 

Ayrıca: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerine 
ilişkin (3) adet. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetımine tabı kuruluş
ların bilanço ve faaliyet raporlarına Ilişkin (6) adet Başbakanlık tezkere
sı ile geçmiş dönemlerden Intikal eden ve hükümsüz sayılmayan çeşitli 
kuruluşların ve döner sermayeli işletmelerin bllanço ve faaliyet raporla
rına ilişkın (73) adet, Sayıştay Başkanlığı tezkerelerı halen ilgili komis
yonlarda bulunmaktadır. 
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DENETİM KONULARI 

20 nci Dönem 1 ve 2 nci Yasama Yılında Başkanlıgımıza; 

- 628 adet sözlü soru önergesi verilmiş, bunlardan; 104'ü cevaplan
dırılmış. 309'u yazılı soruya çevrilmiş, ll7'si geri alınmıştır. 82 adet söz
lü soru önergesi gündemde olup 16 adedi gündeme girecektir. 

- 3 304 adet yazılı soru önergesi verilmiş, bunlardan; 2 285'1 cevap
landırılmış. 88'i (İçtüzük degişlkliginden önce) sözlü soruya çevrilmiş, 
790'ı süresı Içinde cevaplandırılmamış. bu soruların cevaplandırılmadıgı 
Gelen Kagıtlarda yayımlanmıştır. Yazılı sorulardan l9'u geri alınmış. 5'i 
ıade edilmiş olup, 1 1 7 adedi ise halen işlemdedir. 

- 14 adet genel görüşme önergesi verilmiş. bunlardan; 4'ü kabul edil
miş; 2'sl reddedilmiş. 1 ·ı önerge sahiplerinin talebi üzerine Meclis Araş
tırmasına çevrilmiş olup 7 adedi halen gündemdedir. 

- 14 adet Meclis soruşturması önergesi verilmiş. 5'i kabul edilerek ko
misyon kurulmuş. 6'sı reddedilmiş. 3'ü Ise yeterli imza kalmadıgından Iş
lemden kaldırılmıştır. Ayrıca. 19 uncu dönemden Intikal eden 2 adet 
Meclis soruşturması önergesi görüşülerek Yüce Dlvana sevkine mahal ol
madıgına karar verilmiştır. 

- 200 adet Meclis araştırması önergesi verilmiş. bunlardan; 6'sı red
dedilmiş, 49'u kabul edilmiştir. (Kabul edilen önergeler için 24 adet Mec
lis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Kurulan komisyonlardan ı Ts! 
raporunu Başkanlıga sunmuş ve 14'ü Genel Kurulca görüşülmüştür.) 
önergelerden 1 adedi Ise yeterli Imza kalmadıgından ışlemden kaldırıl
mıştır. Meclis Araştırması önergelerinden 143 adedi halen gündemde 
olup. 1'i Ise işlemdedır. 

- 1 1 adet gensoru önergesi verilmiş, 8'1 reddedilmiş. 1 'i Bakanlar Ku
rulu. 1'i Bakan istifa ettiginden, 1'1 de önergede yeterli imza kalmadıgm
dan işlemden kaldırılmıştır. 

2. BİRİNCİ YASAMA YILI FAALİYETLERİ 

YASAMA 

TBMM Genel Kurulu'nda birincı Yasama Yılında 9 ı Birleşım ve bu 
birleşimlerde 143 oturum yapılmıştır. İki birleşim dışında birleşimlerin 

tamamında toplantı yeter sayısı saglanmıştır. Olaganüstü toplantılar da 
dahil olmak üzere, Meclis Genel Kurulu toplam 397 saat 39 dakika ça
lışmış ve 14 362 sayfa tutanak tutulmuştur. 
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a) Kanun Tasan ve Teklifleri ile KHK'ler 

Birinci Yasam a Yılında TBMM Başkan lıgıını za. Hükümet tarafından . 

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen ve hüküınsüz sayılın ayan 15 Kanun 

dahil olmak üzere toplam 233 k anun tasarı sı gelmiş tir. 

Bu tasar ıl ardan 45'1 görü şülerek 42'si kanunlaşını ş, 3 tasarı Hükü

mete geri verilmiş tir. 39 kanun tasarıs ı da gündeındedir. Halen ilgili ko

ını syonlarda 146 k anun tasar ı s ı ve 4 Kesinhesap Kanunu Tasar ıs ı bu

lunmak tadır. 

Bu yıl ıçınde TBMM Başkanlıgı·n a, milletvekillerince 436 k anun tek

lifi sunulmuştur. Teklillerden 1 O' u baz ıl ar ıyla birleş tiril erek 4 kanun ol 

mu ştur. Halen ılgili komisyonlarda 401 k anun teklifi bulunmaktadır. 

Yine bu yasam a yılında, tamamı 19. dönemden intikal eden ve hü

küm süz sayılınayan 266 Kanun Hükmünde Kararname gelmiştir . 

KHK'lerden 26'sın ı Anayasa Mahkemesi iptal e ttı ğ;inden , Başkanlıgım ız 

ca i ş l emden kaldırılmış tır. ı · ı gündemdedir. Halen il gilı komisyonlarda 

239 KHK bulunmaktadır. 

Ayrıca . kanunların dışında bu yasam a yılında kabul edilen 65 TBMM 

Kararı vardır . 

b) Tezkereler 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmas ı hakkında 19. Dönemden 

Intikal eden 30 ve bu yasama yılında da 32 dosya olmak üzere bugüne 

k adar Meclistınize 62 adet Başbakanlık tezke resı gelıntş tır. Bu dosyalar 

halen Anayasa-Adalet Karına Komisyonunda bulunmaktadır. 

Ölüm cezalarının yerıne getirilmesine dair 19. Dönemden intikal eden 

7 ve bu yasam a yılında da 6 olmak üzer e 13 adet Başbakanlık tezk eresi 

gelmişt i r. Bunlardan 2'si Hükümetçe geri alınm ı ş . ll tezker e halen ko

misyonda bulunmaktadır. 

DENETİM 

20 ncı Dönem Birincı Yasam a Yılında TBMM Başkanlıgı 'n a: 

• 322 sözlü soru önergesi verilmiştir. Bu önergelerden 265'i halen 

gündemdedir. Sözlü soru önergelerindeki tıkanıklıgın , İ ç tüzük ' te yapılan 

degtşikliklerl e önümüzdeki yasama yılında büyük ölçüde giderilecegi 

beklenmek tedir . 

• 1 265 yaz ılı soru önergesi verilmiş . bunların 91 9\ı cevaplanını ş. 

8 7'si sözlü soruya çevrilmi ş, 185 '1 ise halen i şlernde bulunmaktadır. 
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• 4 a det genel görü şme önergesi verilmi ş. bunlarda n 3 'ü kabul edil 
miş. ı · ı ise gündemde yer almaktad ı r . 

.. I 06 Meclis Araştırması önergesi verilmiş, bunla rdan s · ı reddedilir
ken . ı 6"s ı ka bul edilerek komisyon kurulmuştur. Komisyonlardan l'i ça
lışmalarını tamamlayarak raporunu TBMM Başkan lıgı ·na sunmuştur. 

Bir önerge ise yeterli imza kalmadıgı için ış lemden kaldırılmıştır. 84 öner
ge ise halen gündemdedir. 

• Verilen 9 Meclis Soru şturması önergesinden , 5 'i ka bul edilerek 
komisyon kurulmu ş. 3'ü ise reddedilmiş tir. Bir önerge de yeterli imza 
kalmad ıgından i ş lemden kaldırılmış tır. 

• Gelen bir gen soru önergesi Ba ka nla r Kurulu 'nun is tifa e tmesiyle 
işlemden kald ı rılmış tır . 

Yasama ve denetım çal ı şmalarıyla ilgili yukarıda verilen bilgile r ayrıca 

çizelge h a linde bu bölümün sonunda sunulmuştur . 

18 

YASAMA ÇALIŞMALARI 

(Ocak-Agus tos ı 996) 

Çizelge 1 

Tasarı 

Gelen 

Komisyonda 

Kanunlaşan 

Gündemde 

Hükümetçe ge ri alınan 

Üyelerce geri alınan 

Meclis Kararı 

İş lemden Kaldırılan 

233 

146 
(2) 

42 

39 

3 

ll} KHK 'lerin tamamı 19. Dönemden Intika l etmlş llr. 

(2} 45 adedi 42 Kanun olmuştur. 

(3} 1 O adedi 4 Ka nun olmııştıır. 

(4} Anayasa Mahkemesi tümünü lplal ettlğlnden . 

436 

401 
(3) 

4 

6 

8 

ll 

~ 
(l) 

266 

239 

(4) 
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Çizelge 2 
Yasama Dokunulmazlıgı 

Tezkere l er ı 

Ölüm Cezaları 
Tezkereleri 

(ı) 

Gelen 62 
Komisyonda 62 
Hükümetçe geri alınan 

(1 ) 30 adedi 19. Dönemden Intikal etmiş t ir. 

(2) 7 adedi 19. Dönemden Intika l etmiş t ir. 

{3) 2 adedi 19 . Dönemelen Intika l e tmiştir. 

(2) 

13 
ı ı 

2 

DENETİM ÇALIŞMALARI 
Çizelge 3 

Sözlü Soru 

Gelen 

Cevapla nan 

Yazılıya Çevrilen 

Geri Alınan 

İ şl. Kald ırılan 

Gündemde 

Gündeme Girecek 

Yazılıya Çevrilen 

İade Edilen 

322 

53 

265 

2 

Meclis Soruşturması 

Gelen 9 

Kabu l Edllen 

Reddedilen 

İ ş l. Kal d ırılan 

işlernde 

5 
3 

Yazılı SQru 

Gelen ı 265 
Cevaplanan 919 
İ ade Edilen 5 
Geri Alınan 3 
i ş lernde 185 
Cevap lanınayıp 66 
Gelen Kagıtta Yayım . 

Sözlüye Çevr llen 87 

Gel. Kag. Yayımlanıp 

Cevaplanan 22 
Meclis Araştırmas ı 

Gelen 106 

Kabul Edilen 16 

Reddedilen 5 
Geri Alınan 

Gündemde 84 

iş l em de 

Raporunu Veren 

Tekrar Koın. Kurulan 

İ ş l. Kald ırılan 

Kesinhesap 
Kanun Tasarıları 

(3) 

4 
4 

Q~ı:ı~ l QQrü~ın~ 

Gelen 4 

Kabul Edilen 3 

Reddedilen 

Gündemde 

i ş lernde 

Geri Alınan 

İşl emden Kaldırılan 

Gensoru 

Gelen 

Reddedilen 

İş l. Kaldırılan 

İş lemde 

Kabul Edılen 

Geri Alınan 
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3 . İKİNCİ YASAMA YILI FAALİYETLERİ 

Tasanlar 

Gelen 

Komisyon larda Bulunan 

Kanun laşan 

Gü ndemde Bulunan 

Hükümet Tarafından Geri 

Alınan 

Genel Kurulda Reddedilen 

TOPLAM 

14 1 

51 

40 (adedi 34 Kanun olmuştur. ) (• ) 

50 

141 

NOT:(') I Inci yasama yılı nda gelen ve komisyon larda ve genel kurulda bulunan kanun 
tasarı larından 64 adedi de 2 nci yasama yılında kabu l edilerek kanun/aşmış tır. 

Teklifler 

Gelen 

Komisyon larda Bulunan 

Kanunlaşan 

Gündemde Bu lunan 

Üyeler Tarafından Ger i 

Alınan 

Genel Ku rulda Reddedilen 

472 

392 

4 7 (adedi 17 Kanun olmuştur.) (•) 

3 1 

TOPLAM 472 
-------------------
NOT:( ' ) 1 Inci yasama yılında gelen ve komisyonlarda ve genel kurulda bu lunan kanun 

ıeklljlerlnden 5 adedi de 2 nci yasama yılında kabu l edilerek kanu n/aşmıştı r. 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
Gelen 6 

Komisyonlarda Bulunan 6 

Kanunlaşan (• ) 

Gü ndemde Bulunan 

Başkaniıkça İş lemden 

Kaldırılan 

TOPLAM 6 

NOT: ( ' ) I Inci yasama y ılında gelen ve komisyonlarda ve genel kuru lda bulunan Kanun 
Hükmünde Karamanıe/erden 2 adedi 2 nci yasama yılında kabu l edilerek kanu n/aşmıştır. 
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Yasama Dokunulmazlıklan Tezkereleri 

Gelen 

Komisyonda Bu lunan 

Gündemde Bulunan 

Hükümet Tarafından Geri 

Alınan 

Dönem Sonuna Er te lenen 

Yasama Dokunulm azlıgı 

Kaldırı lın 

69 

69 

TOPLAM 69 

Ölüm Cezası Tezkereleri 

Gelen 

Komisyonda Bu lunan 

Gündemde Bulunan 

Hükümet Tarafından Geri 

Alınan 

TOPLAM 

8 

8 

8 

DENETİM FAALİYETLERİ 
SQZLÜ SORU 
Gelen 573 (267'si ı . Y.Y.'dan devir) 
Cevaplanan 103 

Yaz ı lıya Çevr!len 308 

Geri Alınan 64 

Gündemde 82 

Gündeme Girecek ı 6 

YAZILI SOR!! 

Gelen 2 149 (ı ı o·u 1. Y.Y.'dan devir) 

Cevaplanan ı 292 

Geri Alınan 16 

Cevaplanınayıp Gelen 

Kagıt . Yayımlanan 724 

i ş lernde ı 17 
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yENEL GQRİ):ŞME 

Gelen l l ( ı ·ı ı. Y.Y. 'dan devir) 

Kabu l Edilen ı 

Reddedilen 2 

Gündemde 7 

M. Araşt ırmasına Çevrilen ı 

MECLiS ARAŞTIRMASI 

Gelen 197 ( ı 03'ü ı . Y.Y. 'dan devir) 

Kabul Edilen 34 

Reddedilen 

Gündemde 143 

iş lernde 

Raporunu Veren 17 (*) 

Tekrar Koın. Kurulan ı 

(") Bu komisyonlardan 1 O Adedi 1. Y. Y. 'da kurulmuştur. 

2. Y. Y.'da kurulan 14 Komisyondan 7'sl raporunu vermiş 7'sl 

devam e tmektedir. 

MECLiS SORUŞTURMASI 

Gelen 

Reddedilen 

İ şl emden Kaldırılan 

Raporunu Veren 

5 
3 

2 

5 ı··ı 

("") 1. Y. Y. 'da kurulan bu komisyonlar raporunu 2 . Y. Y. 'da vermiş 

ve raporların görüşmesi yapılmıştır. 

GENSORU 
Gelen ıo 

Redded ilen 8 

İş lemden Kaldırılan 2 
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KURULAN MECLiS ARAŞTIRMASI KOMiSYONLARI 
(1. Y.Y.'DA KURULANLAR) 

Esas Komisyon Komisyon 
..llL ISQDll ~U 6a~~aııı QQ[ !;;V ~ÜI~~i S2mıçlı 

10/1. 14 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Erkan 26.3. 1996 1 Ay Görüşü ldü 

Sıgortalar Kunııııu ile ilgili Mumcu 7.5. 1996 2 Ay 3. 12. 1996 

sonın iann araştırılarak alın· ll sparta) 18.7.1996 1 Ay KS B. 25 1 
ması gereken tedbirlerin tes- RAPORUNU E: 54 
pit edilmesi amacıyl a VERDi s.s. ı 12 

10/2 Salt Halim Paşa Yalısında Hal it 26.3. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
meydana gelen yangının ne- Dumankaya 2.5. 1996 2 Ay 24.12. 1996 
denlerini ve Turhan Genel {İstanbul) 14.7.1996 1 Ay KS B. 39 
Müdürlügüyle ilgili yolsuzluk RAPORUNU E: 57 
iddiaları nı araştırmak aınacıy la VERDi B.B. 115 

10/3.4 Gazeteci Metin Göktepe cinaye- Mehmet Ali 26.3. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
tinin açıklıga kavuşturulmas ı ve Şalıin 28.4. 1996 2 Ay 15.10. 1996 
fai lleriniıı ortaya çıkarılınası {İ stanbu l) 10. 7.1996 1 Ay KS B.7 
amacıyla RAPORUNU E : 48 

VERDi s. s. 68 
10/5 Petrol Ofisi Genel Müdürlügünde Nabi Poyraz 9.5 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 

meydana gelen yolsuzluk ve usul· ( İs t anbu l) 20.6. 1996 2 Ay Yeni bir Koınis · 

s üzh ı k idd iaların ı a raşt rrmak ve 15.10. 1996 1 Ay KS yon kurulması· 

alınmas ı gereken tedbirleri belir· RAPORUNU na karar verildi 
!emek amacıy la VERDi ll 0/1601 

4.2. 1997 B. 54 
E-64 S.S. 167 

10/6 TMO Genel Müd ürlügündeki usul- Erkan 27.3. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
süzlük ve yolsuzluk Iddialarını araş- Keınaloglu 2.5. 1996 1 AY ı 1.3. 1997 
tırarak alınması gereken tedbirleri (Muş) 11.6. 1996 1 Ay B. 66 
belirlemek amacıyla 11.7.1996 1 Ay KS E-77 

RAPORUNU VERDi S. S. 154 
10/7 Hudutlanınızın güvenilgi konusunda Hanifi 9.5. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 

alınan ve alınması gereken tedbirleri Demirkol 21.6. 1996 2 Ay ı 1.3. 1997 
araşt ınnak amacıyla (Es kişehir) 15. 10. 1996 1 Ay KS B. 66 

RAPORUNU E-78 
VERDi s. s. 174 

10/8. 16. Yüksekögretlmin sorunlannın araştı - Halil Cin 8.5. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
20 rDarak alınması gereken tedbirlerin I İçell 19.6. 1996 2 Ay 4.2. 1997- B. 54 

tespit edilmesi amacıyla 13. 10. 1996 1 Ay KS E-63 
RAPORUNU VERDi s.s. 153 

10/13.53 Taşkömüni üretimindeki soruruann Metin 8.5. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
ç6züm yollarımn tespiti ile Türkiye Artfagaoglu 19.6. 1996 2 Ay 18.3. 1997 
Taş Köınlırü Kurumunun Içinde bu- (Artvin) 11.1 0. 1996 1 Ay KS B.69 
lundugu durumun araştınlarak alın- RAPORUNU E-80 
ması gereken tedbirleri araştımıak VERDi s.s. 180 
amacıyla 

10/ 67 1 Mayıs günü meydana gelen olaylar· All oguz 20.6. 1996 1 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 

da gerekli tedbirlerin alınmadıgı iddia- (İstanbul) 20.7.1996 1 Ay 18.3. 1997 

larını araştınnak amacıyla 4.10. 1996 1 Ay B. 69 

6. 11.1 996 1 Ay KS E-79 

RAPORUNU VERDi s.s. 179 
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Esas Komisyon Komisyon 
J:lQ..... liQDWm 6a~kanı QQ~~ ~iin:ı21 Sonucu 

10/63 Refah Partisinin Süleyman Mercü- Mustafa Kul 13.6.1996 i Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
mek ile baglantılarının ve maddi lErzincani 13.7.1996 2 Ay 25.3.1997 
ilişkileıinin araştırılarak iddia edi· 8.11.1996 1 Ay KS B.72 
len hukuk dışı mali kaynaklannın RAPORUNU E-81 
tespiti amacıyla VERDi S.S. 195 

2. Y.Y.'da KURULANLAR 
10/17 Zorunlu tasarnıf kesintilelinin deger- ismet Attila 28. 1 !. 1996 3 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 

lendirilmesi konusunda !Afyon) 5.3. 1997 1 Ay KS 10.6. 1997 
RAPORUNU B. 104 E-92 
VERDi s.s. 312 

10/90 Yurt dışında aç ılan temsilcilikler ve Kamran İ nan 7.1 1.1996 3 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
buralarda görevlendiıilen personel (Billisl 9.2. 1997 1 Ay KS 1.4.1997 
ile çeşitli nedenlerle yurt dışına gön· RAPORUNU B. 75 E-84 
derilen kanıu görevlileıinin nicelik. VERDi 
nitelik ve mali yüklerinin bütün yön-
leriyle araştırarak alınınası gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla S.S. 242 

10/89. Yasadışı örgı:ıtleıin Devletle olan Mehmet 26.11.1996 3 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 
126. baglantılan lle Susurluk'ta meyda· Elkatınış 3.3. 1 997 1 Ay KS 27.5.1997 
ı 10.124. na gelen kaza olayının ve arkasın - (Nevşehir) RAPORUNU b. 98 
125 daki Ulşklle ıin aydınlıga kavuştu- VERDi E-91 

rulması amacıyla s.s. 301 
10/86 Ugur Mumcu cinayetinin açıklıga Ersönmez 30. 1.1 997 3 Ay GÖRÜŞÜLDÜ 

kavuştunılınası amacıyla Yarbay 4.5 .1997 1 Ay KS 23.7.1997 
(Ankara) RAPORUNU B. l25 E:94 

VERDi s.s. 344 
10/58 Dogal af ellerde meydana gelen can Atllla 20.2.1997 3 Ay 

ve mal kaybını en aza Indirmek için Mutman 22.5.1997 1 Ay KS 
alınınası gereken tedbirlerin belirlen- ıizıntrl RAPORUNU 
mesl amacıyla VERDi s.s. 345 

10/108 Polis tarafından dlnlenen telefonlar Suat 27.2.1997 3 Ay 
hakkındaki Iddiaları araştırmak aına- Pamukçtı 29.5.1997 1 Ay KS 
cıyla (Bayburt) RAPORUNU VERDi s.s. 353 

10/160 Petrol Ofisi Genel Müdürlügünde yol- Veysel 6.3. 1997 3 Ay 
suzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993 Candan 7.6. 1997 1 Ay KS 
· ı 994 ydlarında meydana gelen ku- (Konya) RAPORUNU 
rum ıarannm tespıt edilmesi amacıyla VERDi s.s. 352 

10/1 62. TPAO adlı petrol tankertnde meydana Ekrem Erdem 22.5.1997 3 Ay 
163.164. gelen yangın faciasının nedenleri ve it · (istanbul) 22.6.1997 1 Ay 
ı 75 faiye teşkUatuıın sorunlan ile Bcgazıar 12 hafta tatilde 

ve Marmara Denizinde uluslararası se- çalışına izni) 
yir yapan geınileruı oluşturdugu tehli· 
keleıin araştırılarak alınınası gereken 
tedbirleıin belirlenınesi amacıyla 

10/18.27. Ülke kaynaklannın tespit edilmesi ve Mustafa 1 1.6. 1997 3 Ay 
30.68.1 degeriendirilmesi konusunda Ünaldı 
ı 13.170 (Konya) 

10/185. Flash Tele.izyonuna yapdan saldırı isınail Ydmaz 1 1.6.1997 3 Ay 
186 ve kapatma olaylanyla ilgili iddiaları lizmirl 

araştınnak amacıyla 

24 

TBMM KUTUPHANESI



Esas 
~ 
10/25 

10/19. 
29.40. 
88.98. 
127.150. 
166 

Konusu 
Dogu ve Güneyctogu Anadoluda bo· 

şallılan yerleşim birinıleri nedeniyle 
göç eden yurttaşlarııııızııı sorunlan
nın araştınlarak alınınası gereken 
tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla 

Ozelleşlinne uygulamalanyla ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk Iddialan nı 
araştırarak alınması gereken tedbir· 
leri tespit etmek amacıy la 

10/21 Türkiye'nin Avrupa Birligi ilc ilişkile· 
rinin incelenerek uygulanacak yeni 
strateji ve politikaların tespit edilıncst 
amacıyla 

10/22 Gazete kurul. fon kay. kredi kul. iddia
larını araştırmak amacıy la 

Kanıisyan 

Baskanı 

Seyyit Haşim 

Haşim! 

!Diyarbakır) 

Komisyon 
Görev süresj 
18.6.1997 3 Ay 

Sooucu 

2. Y.Y.'DA GÖRÜŞÜLEN MECLİS SORUŞTURMASI 
KOMiSYON RAPORLARI 

Esas Komisyon 

~ ISQilU~U ~ QQ~v Sü[~~l QQnı~oi~ Qiiııü 
9/1 TEDAŞ (TaıJSLı Çiller) ı 73 66.1996 2 Ay 8.57-18.2.1997 

1.9. 1996 2 Ay 
Raporunu Verdi 

9/2 TEDAŞ (Şinasi Altıneri 149 6.6.1996 2 Ay 8.57-18.2 .1997 
1.9.1996 2 Ay 
Raporunu Verdi 

9 /3 TOFAŞ (Taııstı Çiller! 196 25.6. 1996 2 Ay 8.57-18.2.1997 
18.10.1996 2 Ay 
Raporunu Verdi 

9/4 Mal Edinmek Sureliyle 213 25. 7.1996 2 Ay 8.58-18.2.1997 
Görevını Kötüye Kullanmak 20.11. 1996 2 Ay 
(Tansu Çi ller) Raporunu Verdi 

9/6 Emlak Bankası 214 25.7. 1996 2 Ay 8.58-19.2.1997 
20.11.1996 2 Ay 
Raporunu Verdi 

KAMU İKTiSADi TEŞEBBÜSLERİ KOMiSYONU ÇALIŞMALARI 

Denetım Çalışmalarının Başlama Tarihi : 7.11. ı 996 
Denetım Çalışmalarının Bitını Tarıhı : 26.6. 1997 
Yapılan Birleşını Sayısı : 54 
Kurulan Alt Komisyon Sayısı : 25 
Alt Komisyonların Denetime Başlama Tarihi : 9.4. 1997 
Alt Komisyonların Denetımlerını Tamamlama Tarıhı : 15.5.1997 
Alt Komisyonların Toplantı Sayısı : 51 
Denetımı Yapılan Kuruluş Sayıs ı : 584 
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YILLAR İTİBARİYLE : 
1983 5 

1989 7 

1990 9 

199 1 12 

1992 17 

1993 248 

1994 283 

1995 2 

1996 

İbraya Tabi Kurulu ş Sayısı 349 

Genel Görüşmeye Tabı Kuruluş Sayısı 235 

İbra Edilen Kuruluş Sayısı 235 

Şartlı İ bra Edilen Kuruluş Sayıs ı 37 

İbra Edilmeyen Kuruluş Sayısı 4 (73 Adet Mües.) 

Genel Görüşmeye Sunulan Kuruluş Sayısı 235 

Denetımı Yapılanıayan Kuruluş Sayısı 9 

Kamu İktisadi Teşebbüslerı Komisyonunun Raporu basılmış olup. yen ı Yasama Yı

lında Sayın Mllletveklllerine dagıtılacaktır. 
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DİLEKÇE KOMiSYONU 
9.9. 1997 

9.1 1996 ve 16.8.1 997 tarilılerı arasında gelen dilekçe adedi 

Yapılan toplantı sayısı 

Bastırılan cetvel adedi 

Karara Baglanan dilekçe adedi 

Bakanlıklarda bulunan dilekçe adedi 

Uzmaniann elinde bulunan dilekçe adedi 

Hıfza kaldırılan dilekçe adedi (20 dön. 2. yasama yılına alt) 

• 19. Dönem ı. Yasama yılında karar olan dilekçe adedi 

19. Dönem 2. Yasama yılında karar olan dilekçe adedi 

19. Dönem 3. Yasama yılında karar olan dilekçe adedi 

19. Dönem 4. Yasama yılında karar olan dilekçe adedi 

20. Dönem ı . Yasama yılında karar olan dilekçe adedi 

20. Dönem 2. Yasama yılında karar olan d!lekçe adedi 

" 19. Dönem 4. Yasama yılında Bakanlıklarda bul. dil. Adedi 

20. Dönem ı . Yasama yılında Bakanlıklarda bul. dilekçe adedi 

20. Dönem 2. Yasama yılında Bakanlıklarda bul. dilekçe adedi 

"' 19. Dönem 4. Yasama yılından uzmanların elinde bul. dil. adedi 

20. Dönem ı . Yasama yılında uzmanların elinde bul. dil. adedi 

20. Dönem 2. Yasama yılından uzmanların elinde bul. dil. adedi 

: ı 388 

9 
l l 

: ı 248' 

235" 

149"' 

26 

5 
30 

31 

156 

525 

501 

34 

22 

: 179 

14 

64 
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TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu'na 20. Dönem I ve 
2 nci Dönem yasama yılında (I 5 Ocak I 996 - 9 Eylül I 997) yapılan 
259 adet başvurunun tümü hakkında iş lem yapılırken 15 adet baş 

vurunun yaz ı şmalar ı sürdürülmektedir. İ ş l em gören 259 başvurudan 
235 'i hakkında gerekli i ş lemler yapılarak dosyalar sonuçlandırılmış 

tır. 9 adet başvuru degerlendirilmeye alınm ı ş tır. 

Bu dönem içerisinde. l 9 uncu Dönemden kalan 20 adet başvuru 
hakkında ger ekli i ş l emler yapılarak dosyası sonuçlandırılmış tır. 9 
adet başvuru hakkında i se yazış ınalar sürdürülmek tedir. 

20 nc ı Dönem ıçe rı sınde. Komisyonumuz l Ekim 95 - 30 Haziran 
1997 tarih l e rı arasındak i faaliyetle rını kapsayan 1 adet r apor yayın
lamıştır. 

Bu dönem ı çe rı sınde Komisyonumuz ı 4 defa toplanmıştır. 

III. İKİ YASAMA YILINDA NELER YAPlLDI? 

GENEL OLARAK 

İki Yasama Yılı boyunca görev yapan Başkanlık Dıvanımız, Yüce Par
lamen tomuzun fiziki yapısının . günü n koşulları dogrultu sunda düzen
lenmesi , ınşaas ı ve böylelikle dünya parlamentoları arasında örnek gös
terilebilir donanım ve yapıya sahip olması yönünde yogun çaba ı çerı sın 

de olmu ştur. 

Başkan lık Divanında görev alan her sayın üyenın kendı alanlarında
ki b ilgi. bir ikim ve deneytmlerin i yansıtması ve olumlu yaklaşımı sayesin
de TBMM Genel Kurulunun yeniden düzenlenmesi ış lemle rı başlatıl arak 

tam amlanma aşamasına ulaştırılmışt ı r. Yine ayı1ı şekilde milletvekili !oj
m an ihtiyacını karşıl amak amacıyla başlatılan ınşaat çalı şmaları tamam
lanm a ve teslim alma noktasına getirilmiş tir. Ayrıca. yenı milletvekili ça
lı şma binası ile ilgili proje yar ışması sonuçlandırılmış ve projeler uygula
ma aşamasına getirilmiş bulunmaktadır. 

1 . TBMM GENEL KURUL SALONU 

1939 yılında tem eli atılan ve ı 96 I yılında tamamlanabilen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binası Otuz yılı aşkın bir süredır ı ş ievini yürüten ya
pıldıgı dönemin merkezi yönetim an layışını yansıtan simetrik bir yapıdır. 

Bu yapı ı çerısınde yer alan Genel Kurul Toplan tı Salonu son yıllarda 
dünyada ge lişmekte olan çagdaş demokrasi ilkelerine ter s düşen bir top
lanm a düzenı ıçermekteyd ı. Milletvekilleri tek bir ak s üzerinde Başkanlı 

ga yönelerek oturmakta ve birbir lerini görerek. karşılıklı tartışma orta
mından yok sundular. Kısa süreli konuşmalar bile zorunlu sebeplerden 
kürsüde yapılmakta ve ayrıca oylam a ve yoklama sayımı u zun zaman al
m akta ve Gen el Kurulun degerli zamanının önemli bir bölümü kaybedil 
mekteydı. 
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Bütün bu nedenlerle Genel Kurul Salonunun oturma ve kullanım dü
zeninin günümüz gereksinimlerine cevap verecek şekilde yeniden oluştu
rulması amacıyla Ulusal bir yarışına açılmış ve salonun müzakere agırlık
lı olacak şekilde düzenlenmesi ve günümüz mimarlık, mühendislik ve sa
nat anlayışına uygun bir çalışma ortamına kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Yapılan yarışına sonucu 1 inci seçilen projede milletvekillerinin çalış
ma birimleri ışınsal bir biçimde oluşturulmuş böylece kendi aralarında
ki görsel ve işitsel ilişkinin kuwetlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Başkanlık, Hükümet ve Komisyon üyeleri, radyal düzeni tanımlayan 
beyaz ınermer kavisli bir pano önünde yer almaktadır. Bu panonun Ulu
sal bağ;ımsızlık ve laiklik ilkelerini simgeleştirıncsi amaçlanmıştır. Salon 
hacminin etkili yüksekliğ;inln avizelerin bir ara düzlemde düzenlenınesı 
suretıyle hafifletilmesı yoluna gidilmiştir. 

Tavanda ve yan duvarların bazı kesimlerinde akustlk özellikil alçı pa
noların kullanılması düşünülmüş böylece hem salonun daha aydınlık bir 
ortama kavuşması hemde akustık özelliğ;lnln artırılması planlanmıştır. 

Genel Kurul salonu projesinin diğ;er önemli yenilikleri Ise; konforu ar
tıracak mikro klima sistemi. çalışmaları daha güvenilir kılacak ve daha 
hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak elektronik oylama-yoklama ve seslen
dirme sistemi ve otomatik olarak devreye girecek olan yangın algılama 
sistemidir. Salon ıçı genel havalandırma ve klima sistemine ek olarak ça
lışma masalarına yerleştirilecek üfleyiciler ile salon hacminin tamamı ye
rine yer döşemesinden yaklaşık 3 m yüksekliğ;e kadar olan bölüm kiiına
tize edilecek ve böylece önemli ölçüde tasarruf sağ;lanacaktır. 

Öte yandan Genel Kurul çalışmalarını hızlandıracak elektronik sis
temler sayesinde, Milletvckllleri kendisini "Parmak İz!" ve kod numarası 
ile birlikte sisteme tanıtacak ve masa üzerinde bulunan ekrana dokuna
rak oylama ve yoklamalara katılacak. ayrıca yine masa üzerinde bulunan 
mikrofon vasıtasıyla oturduğ;u yerden konuşabilecektır. Böylelikle yokla
ma ve oylama işlemlerının sonuçları çok kısa sürede ve daha sağ;lıklı ola
rak alınacaktır. 

Bu doğ;rultuda proje uygulama çalışmaları devarn etmektedir. Salo
nun, tüm fonksiyonları ile ı 998 yılı Ocak ayı ıçerisinde hizmete gırınesı 
ıçın yoğ;un çaba harcanmaktadır. 

2. MİLLETVEKİLİ ÇOK KATLI LOJMAN İNŞAATI 

ı. Lojmanlar OR-AN mevki imarının 16 743 ada l parselinde (23 nor
mal + 3 bodrum kat) 2 blok halinde 1 yeraltı garajı, spor alanları ve çev
re tanzim! ile birlikte ı 68 daire, her daire 3 yatak odası + çalışma odası 
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+ salon + mutfak + ı WC +duş WC + banyo WC + balkon olmak üzere 
2 ı 6 m2 brüt. 17 1 m2 net alan olarak yapılmıştır. 

2. 7.3 . ı 996 tarihinde Milletvekili çok katlı lojman yapılması için Baş 

kan lı gımız ile Emlak Konut A.Ş. arasında proje yönetimi sözleşmesi ya
p ı lmıştır. 

3. Emla k Konut A.Ş. lojman yapım iş ini MESA Toplu Konut Yatırım 
Şirketine 26.3. ı 996 tarihinde lojman + alt yapı inşaatını ı 219 315 500 000 
TL. üzerinden ihale ederek sözl eşmeye baglamıştır . 

4. MESA Toplu Konut Yatırım A.Ş . ı şe 24.5. ı 996 tarihinde başlamış 
olup. ı ş ı 5.9. ı 997 tarihinde bitirilmiş tir. 

5 . Lojman projesinde degişiklik yapılması n edeniyle son keşif bedeli 
ı 996 birim fiyatları ile ı 550 235 086 3 13 TL. olmaktadır. 

6. Lojınan ve alt yapı inşaatına bugüne kadar fiyat farkları dahil 
2 ı 02 ı 79 559 892 TL. ödenmiştir. 

7. 15.9. 1997 tarihinde kuralar ı çekilen lojma n lar ı Ekim 1997 tari
hinde teslim edilerek, Sayın Mill etvekill erımızın ıkarnetleri saglanacaktı r. 

3. MİLLETVEKİLİ ÇALIŞMA BİNALARı 

Milletvekilleri ofislerı ile sekreterlerini ve diger çal ışanları barındıran 

Halk la İli şkil er Binaları milletvekilierini ziyaret eden seçmenierin kabul 
edildikleri ve agı rlandıkları birimler olarak bugüne dek görev yapmışlar

dır. Günümüzde bu yapılar; son teknolojik gelişmeler, konuk ve mille tve
kili sayı sındaki artış l ar nedeni ile gereks i nimlerı karşLlamakta zorlanmak
tadır. Günlük dolaşım ortalama olarak 6 000 kiş iye ulaşmaktadır. TBMM 
Genel Kurul Salonu ve Halkla İlişkiler Binalarının yeterince ayrılmamış 
yapısı nedeniyle bu dolaş ım Genel Kurul çal ışmalarını zorlaştırınakta ol
dugu gıbı, ayrıca güvenlik ve d enetim soru nları da yaratmaktadır. 

Bu sorunları çözebilmek. yogun dolaşım karmaşasını ; milletvekili. 
protokole mensup kişil er , ziyaretçi ve seçmen ayrımlarını yaparak yalın
laştırmak ve aynı zamanda milletvekillerinin çağ;daş i l etişim , güvenlik ve 
teknolojik olanaklardan tam an lamıyla yararlanabllmelerlni saglamak 
amacıyla yenı bir TBMM Mille tvekili Çal ışma Binası yapımına gerek du
yulmuş ve bu dogrultuda çal ışmalar baş l atılinış tır . TBMM yerleşkesııçe
rlsinde yer alacak olan yenı Milletvekili Çal ışma Binas ı projelerının elde 
edilmesi amacıyla bir yarışma düzen lenmiş ve bu yarışma sonucu birln
clllğ;e layık görülen proje üzerınde çal ışmalar başlatılmıştır. 

Proje ana hatları lle ; demokratik yönetimin en üst düzeyinde bulunan 
ve halkı temsil eden seçilmiş kişllerin kullanacağ;ı ve seçmenlerını TBMM 
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yer leşkesin in iç trafi[:ine sokmadan do[:rudan kabul edip sorunlarına ya
nıt arayacakları, bununla birlikte çagdaş teknolojinin gerekli olanakları 

ile donatılarak gerek güvenlik açısından gerekse iş verimlili[:ini artırmak 
bakımından rahat konforlu ve mimari açıdan çevr esiyle uyum sa[:laya
cak şekilde bir yapı planlaması öngörülmektedir. Projede milletvekili ça
lışma ofisleri yan ı s ıra yemek salonları, toplantı ve konferans salonları ile 
di[:er sosyal birimler yer almaktadır. 

Projelerin ı / 200 ölçekli safhası hazırlanmış ve idaremiz müşavirle ri 

tarafından onaylanmış tır. Bugün için 1 1 I 00 ölçekli projeler ve ihale dos
yası haz ırlama çal ı şmaları devam etmektedir. Bu çal ışmaların da Ekim 
ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Öte yandan Milletvekili Çal ı şma Binasının yapılacagı alanda halen 
Tabur Binası bulunmaktad ır. Tabur'un şu anda Personel Binası olarak 
kullanılmakta olan binaya taşınması düşünülmektedir. Ayr ıca Atatürk 
Bulvarı ü zerinde bulunan bir bina Başbakanlıktan İdaremtze devir edil
miştir. Tabur'un taşınacagı binada görev yapan personelin büyük bir kıs
mı , yeni yapı lacak Milletvekili Çal ışma Binas ı inşaatının bitimine kadar, 
devir alınan ve gerekli tadilat ve onarım çal ı şmaları başlatılan Atatürk 
Bulvan üzerind eki binada hizm etine devam edecektir. Yeni Milletvekili 
Çalı şma Binasının bitimini müteakip şu anda Halkla İl lşkile r binası ola
rak kullanılan binada bulunan birimler yeni çalı şma binasına taşınacak

tır. Geçici olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan binada çal ışmalarını 
sürdüren personel. Halkla İli şkil er binasına taşınacaktır. Ayrıca yine bu
gün ıç ın Meclis bünyesinde görev yapan ve m ekan darbo[:azı çeken bir
çok ihtisas Komisyonu da boşaltılan Halkla İlişkil er Bınasında çal ışma

larını daha rahat ve sa[:lıklı bir ortamda sürdürme tınkanı bulacaktır. 

4. TBMM VAKFI İLKÖÖRETİM OKULU 

Geride k al an süreç içerisinde gerçekleştirilen etktnliklerin kuşkusuz 
en anlamiısı TBMM Vak fının İlk ö[:retım Okulu yaptırma kararı alması ol
mu ştur . TBMM Vakfı Yönetım Kurulu , vakıf senedinin 4 üncü maddesin
de yer alan hükme uygun olarak sekiz yıllık e[:itlm kampanyasına katkı
da bulunmak amacıyla bir ilkö[:retim okulu yaptırmakararı almış ve uy
gulamanın derhal baş l atılınasını kararlaştırmış tır. 

Bu karar ü zerine Ankara Valilıgt nezdinde yürütülen görüşmeler so
nucunda ilkö[:retim okulunun Yenimahalle İl çesinde bulunan ve hazine
ye aıt olan 8 .5 dönüm arazı üzerine yapılması kararlaştırılmıştır . İlkö[:re
tım okulunun yapılmasına ilişkın protokol ı 9 Ey lül 1997 tarihinde 
TBMM Genel Sekreteri Prof. Dr. Necdet B asa ile Ankara Valisi Erdo[:an 
Şahino[:lu tarafından lmzalanmıştır. 
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Protokol ımza törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Musta
fa Kalemli ile Milli Egitim Bakanı Hikmet Ulugbay katılmışlardır. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli. TBMM Vakfının amaç
ları arasında okul yaptırmanın da bulunmasına karşın bu maddenin gü
nümüze degin işletilmedigıne Işaret ederek, vakıfyönetiminin bu konuda 
kendisine bilgi vermesi üzerine maddenin derhal Işletilmesi talimatı ver
diklerini hatırlatmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli, "Okul için Iki 
günde arsa buldugumuza göre, inşaatın da iki gün Içinde tamamlanma
sını istiyorum" demlşlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mus
tafa Kalemli, törendeki konuşmalarını, okulun tüm derslik araç gereç ge
reksiniminin de TBMM Vakfı tarafından karşılanacagını belirterek ta
mamlamışlardır. 

imzalanan protokole göre, yaptınlacak ilkögretım okulunun adı 

TBMM Vakfı İlkögretim Okulu olacak ve bu isim hiçbir şekilde degiştiri
lemeyecektır. Özel bir proje dogrultusunda yürütülecek ilkögretım oku
lunun temeli önümüzdeki Ekim ayı ıçerısınde atılacak, okulun ınşaatı 
önümüzdeki egıtım-ögretim yılında tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

IV. TBMM TV FAALİYETLERİ 

Ülkemizde demokrasinin gelişip yerleşmesi yolunda atılan önemli 
adımlardan birisini oluşturan Meclis Televizyonu, yayın hayatına 10 Ara
lık 1994 tarihinde başlamıştır. 

1. ŞEFFAF MECLİS 

Parlamenter demokratik sistemin temel ögesi Meclisin çalışmalarını 
şeffaf bir biçimde halka yansıtan Meclis Televizyonu, kuruldugu günden 
bu yana Genel Kurul çalışmalarını naklen, Meclis çatısı altında gerçekle
şen başta komisyon çalışmaları, siyasi partilerin grup toplantıları, basın 
toplantıları ve her tür etkinilgi de bir ihtisas televizyonu olarak kamuoyu
na başarılı bir biçimde aktarmıştır. 

2. İKİ YASAMA YILINDA 1 350 SAAT YAYlN 

25 Aralık 1995 seçimlerinden sonra oluşan 20. Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ikinci yasama yılını da tamamladı. 20. Dönem Birinci 
Yasama Yılında 530, İkincı Yasama Yılında da 820 saat olmak üzere Iki 
yasama yılında yaklaşık 1 350 saat yayın yapan Meclis Televizyonu, her 
türlü yasama ve denetim çalışmasını bütün ayrıntılarıyla kamuoyuna 
yansıtmış, bu alanda önemli bir gereksinimin karşılanması saglanmıştır. 
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3. TBMM TV YÖNETMELİCÜ 

3984 Sayılı Radyo ve Tel evizyonların Kurulu ş ve Yayınları Hakkında

ki Kanunun 17 ncı Maddesine göre yayın yapan Meclis Televizyonunun 
çalı şma ve yönetim esas larının belirlendigi yönetmeligi TBMM Başkanlık 
Divan ının . 16 Mayıs 1996 tarihinde görü şüle re k kabul edilmiş tir. · Baş 
kanlık Divanınca kabul edilen yönetmelik. 8 Haziran 1996 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüge girmiş tir. 

Toplam 23 m addeden oluşan "TBMM Televizyon Hizm etleri Yönetme
lig!" Meclis Televizyonunun faaliyet ve görevlerini, yayın hizmetlerini , 
programların korumasın ı , denetım ve sorumluluk konularını . Yayın Da
nışma Kurulunun kuruluş ve yetkilerini. m ali ve per sonele ili şkin konu
l ar ı düzen lemektedir. 

4. YAYlN DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU 

Yayın yönetm eliginin TBMM Başkanlık Divanında kabul edilmesini ve 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge girmesini takiben. yönetmelikte 
belirtilen Yayın Danışma Kuru lu olu şturu lmuştur. TBMM Başkanının 
başkanlık ettıgı bu kurulda ayrıca Meclis Başkanının seçtigi bir Başkan
vekili , TBMM Başkanlık Divanının seçtıgı üç Katıp Üye ile iki İdare Ami 
ri görev almaktadır . 

V. BİLGİ İŞLEM MERKEZi 

1. GENEL BAKlŞ 

Türkıye Büyü k Millet Mecl tstntn tüm btrtmlerin tn bilgısayar ortamına 
geç i ş projesi kapsamında gerekli donanım , yazılım ve il e ti şim birim lerı 

ihale ile Aral ı k 1995 tar ih inde satınalınmış tır. 

Ocak 1996 da faal iyete geçen bu sıstem ile tüm bırtmlerin bilgısayar 
ortamında çal ı şmasını saglayacak uygulam a program larının yazılmasına 

başlanmışt ı r. Genel Sekreterlik teşkilatı baz alınarak 3 proje grubu olu ş
turulmu ştur. Bunlar : 

1. Yasam a Proje Grubu . 

2 . İdari ve Mali i ş ler Proje Grubu . 

3. Teknik ve Destek Hizmetlerı Proje Grubu . 

1996 yılı boyunca yaz ılan uygulamaların çok büy ük bir kısmı Ocak 
1997 ttıbar tyle uygulamalar kullanılmaya başlanm ış ve 1997 yılında bi 

rimlerin yenı ihtiyaçlar ı dogrul tu sunda uygulamalara Haveler yapılmış 
veya yeni uygu lamalar yazılmıştır. 
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2 . YASAMA PROJE GRUBU UYGULAMALARI 

1996 yılında yazılan uygulamalar : 

a) Evrak Takibi : 

Birimler bu uygulama yardımıyla gerek kurum içi gerek kurum dışı 
evrak ak ışın ı takip edebileceklerdir. Örnegtn bir yasa tasarısı veya tekli· 
fintn aşamalar ı bu uygulama vasıtasıyla takibi mümkün olacaktır . 

b) Genel Kurul Tutanaklarına ve Sırasayı/arına erişim : 

19. Dönem 4 üncü yasama yılından itibaren genel kurul tutanakları
na erişmek mümkündür. Bu uygulama. Mecliste grubu bulunan s iyasi 
partiler. komisyonlar başta olmak üzere s isteme baglı diger birimler ta
rafından kullanılmaktadır. 

c) Genel Kurul Oy/ama : 

Genel Kurulda yapı lan oylamanın tasntfl ve oylama raporları bu uy
gulama ile alınmaktadır. 

d) Üyeler uygulaması : 

20 nci dönemden başlamak üzere . üyelerin yasama görevleri . bakan
lık görevleri, parti degişiklikleri bu uygulama ile takip ed ilmektedir. 

e) TV Arşiv uygulaması : 

TBMM TV biriminin kullandıgı bu program ile üretilen video kasetle
rinin arşivlenmest yapılmaktadır. 

j) Stenogra.fl.arın ça lışma düzeninin takibi : 

Tutanak Müdürlügü stenografl arının çal ışma saatleri takip edilmek
te ve buna göre stenografların görev dagılımı yapılmaktadır. 

g) Kütüphane konu başlıkları : 

Kütüphane Müdürlügü tarafından degişik bilgı bankalarına ertşim 

ıçın kullanılacak olan konu başlıklarının birleştirilmesi ıçın thesarus uy
. gulaması yazıldı. 

h) Kütüphane süreli yayın dağıtımı: 

Kütüphane Müdürlügü tarafından dagıtılan süreli yayın ların takib! 
yapılmaktadır. 

1) Gazete Dokümantasyonu : 

Kütüphane Müdürlügü tarafından yürütü len. günlük 5 gazetenin do
kümantasyonu uygulaması mevcut bilglsayar ortamında yeniden yazıldı. 

Bu uygulama ile Ocak 1 997'den itibaren oluşturulacak bilgilere. sisteme 
baglı biigısayarlardan erişmek mümkün olacaktır. Bu uygulama ıçın ge
rekli donanımın temini çalışmaları devam etmektedir. 
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j) Siyasal Kronolojl : Kütüphane Müdürlügü tarafından yürütülen bu 
uygu lam a Için mevcut b ilgisayar ortaınında yeniden prograrn yaz ılarak 

devreye soku ldu. 

k) TBMM bilglsayar parkının takib i : 

TBMM de bulunan tüm b ilgi sayarların demirbaş takibi i le bak ım ları-

n ın tak ibi bu uygu lam a lle yapı lmaktad ı r. 

1997 yılında bu uygulamalara yapılan ilaveler : 

a) Evrak Takibi : 

Uygu lamayı kullan an birimler in ihtiyaç duyduklar ı ilaveler ve ger ekli 
raporlamalar yap ı ldı. 

b) Üyeler Uygulamas ı : 

Üye görevleri ile ilgil i raporlar uygulam aya ilave edildi. 

c) Komisyonlar Uygulamas ı : 

i h ti sas. Araştı rma. Soru ştu rma ve özel Komisyon ların kuru l u şu , üye
l erı ve parti oran lar ı izlemesi yapı l maktad ır. 

d) Ga zete Doküma ntasyon : 

Günlük beş gazetenin dokümantasyonu uygu lamasına k ütüphane 
d ı ş ından da eri şimi saglandı. 

e) Hükümeller Uygulamas ı : 

T .C. Hükümetlerinin bilgileri ve program larının b il gısayar ortamına 

atı lmas ı ı ç ın Kü tüphane Dok . Ter. Md . ile or tak çal ı ş ınalara başlandı. 

j) Kanun Tasa rı ve Tek l!flerl Takib i : 

Kanun Tasar ı ve Teklifierinin verildlgl gün bilgisayara aklararak aynı 
zamanda WEB sayfaınızdan da lzlenmesini saglamak ü zer e çal ı ş ınalara 

başl anmış tı r . 

3. İDARİ VE MALİ PROJE GRUBU UYGULAMALARI 

1996 yılında yazılan uygulamalar : 

a) Üyeler Albümü : 

Yasam a Organ ı Üyelerine albüın hazı r lanınas ı için gerekli baz ı prog
ram lar haz ı r lanmıştır. (Özlük bilgiler i. nüfus b ilgileri . dönem bilgilerı vb ... ) 

b) Üy eler Teda vi B eya nna mesi : 

Üyelerin Bak ınak la Yükümlülerin in (Dul - Yetlın dah il) tedavi tahak
kuk iş l eml e ri için Tedavi Beyannarnesi bilgileri için ger ekli programlar 
hazı r lanmış. bu sayede saglık kurumlarından gönderilen faturaların be
yana esas olup olınad ıgının denetimi saglıklı ve hızlı bir şekilde yapı l 

maktadır . 
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c) Üyeler Tedavi Giderleri Takibi : 

Yasama Organı Üyelerine ve kurumlara ödenen tedavi gıderl erının 

hesaplarına yatırılan miktarın de taylı mektup dökümü ile Yasama Orga 
nı Üye lerının tedavilerinin , tedavi ve kurum bazında ta kibi ve ıs tenildi

~inde de~işik ka tegorilerde sorgulanması ı ş l emine 1996 yılı başından iti
baren Saymanlık Müdürlü~ünde başlanılmış tır. Bu sayede ı 996 yılından 
ıtıbaren tek yada tüm milletvekilleri ve bakınakla yükümlülerı . Dul -Ye
tımlerı ıç ın herha ngi bir has ta neye veya tüm hastanelere, özel. kamu ay
rımlı veya ayrıms ız ve tedavinin nıteli~l bakımından (Tedavi, la bora tuvar 
tetklkl , kaplıca vs.) veya genel yapılan tüm harcamalar verilebilmektedir. 

d) Türk Tablpler Birll~inin tedavilerle ılgılı çıkardı~ı asgari ü cre t tari
fesi kıtapçı~ının programı hazırlanmış . bilgısayara büyük bir bölümünün 
gırı ş ı yapılmış, üyelere aı t fa tura tetkik ı ş l emlerinde ilgıll il bazınd a öden
mesi gereken rakam alınabilmektedir . 

e) Üyeler adres : 

Beyan vermiş tüm üyelerin ve dul ye tımlerın adreslerinin e tike te dö
kümü bilgısayar ortamında yapılabilmektedir. 

j) Telefon Fatura Takibi : 

Mille tvekillerinin ve birimlerin telefon ödemelerının takibi ve taha kkuk 
iş l eını ıçın Bütçe Maliye Müdürlü~üne hazırlanmış ve kullanılmaktadır. 

g) Teklif Bütçe Hazırlama : 

İlgııı yıla a it tekllf bütçenın hazırlanması ve ı statıs tıksel verilerin alı
na bilmesi ıç ın Bütçe Maliye Müdürlü~üne progra m haz ırlanmış ve kulla 
nılmaktadır . 

h) Giyim Yardımı Takibi : 

Personele verilen gıyım kuşam yardım paralarının hesabı . tahakkuku 
ve dökümü ı çın Bütçe Maliye Müdürlü~üne program haz ırlanmış ve kul
lanılmaktadır . 

l) Kadrolu Personel Özlük İşleri : 

Person el Özlük İ ş leri Müdürlü~ünün kadrolu personellnin son kadro 
durumu , çalış tı~ı yer . görev durumu vb. özlük bilgileri , nüfus bilgileri , 
bulundu~u memurıyetler . memurıyet harıcı hizmetleri . hizmet borçla n 
maları . vekale t görevleri. e~ıtım bilgileri. askerlik bilgileri , dis iplin cezası 

bUgilerı , adli sıcıı bılgil erı . servet beyanı bilglleri . blldı~ı yabancı diller , DI
va n İş lemle rı (Divan Lis tesi Hazırlanmas ı. Divan Listesi Dökümü, Divan 
İ ş lemlerının Onayı ve ilgllı defterlere yazılması ). Terfi i şlemlerı (Personel
den Terfi edecekterin seçimi. Te rfi Lis tesi, Onaylanması ), bütün bu ış t em

lere yardımc ı olacak kodla malar (Birim kodları , Unvan kodları , Kurum 
kodlar ı , Askerlik sınıfları kodları , Yabancı diller kodları , Hizmet ıçı e~ıtım 
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kodlar ı. Hızme t sınınarı kodları. Ayrılı ş neden l erı kod lar ı. Okulların kod
l ar ı . İl - İl çe le rin kod ları) b il gısayar ortamında haz ırlanmış . teslim edilmiş
tir. Çeşitli kombinasyonlarda, Tüm kadro cetveli ile dolu-boş durumları 

n ı gösterir cetveller ekrandan ve yazıcıdan son haliyle alınabilmektedir. 

j) Kadro Dışı Personel İş leri : 

Personel Özlük İ ş l eri Müdürlügünün Söz leşme li Personel, Geçıcı 
Görevli Personel ve Yardımcı Person elinin takibi ı çın gerek li özlü k bilgile
ri (çalı şma durumu. hangi kurumdan geldtgi. yardımcı personel ise h an
gi üye ile çal ı ştıgı vb.). nüfus b ilgil eri . askerlik bilgileri. daha önce çalı ş
t ı gı kurumlar . görevlerinde uzatma yapılıp yapılmad ıgı , birlikte çal ı ş tıgı 

üyeler (yardımcı person el için) . re fe rans l arına aıt bilgi giri ş i bölümü prog
ramları haz ırlanmıştır. 

le) Personel Balemalcia Yülcümlülerirıirı talcibl: 

Kadrolu . Emniyet ve Kadro Dış ı personelin tedavi beyannamelerinin 
tak ibi yapılmaktadır. 

1997 yılında yapılan ilaveler : 

a) Kadrolu Personel Özlü/c İş leri : 

Daha önce yaz ılan uygulamaya ilgili birimin istekler i dogrultusunda 
ilaveler ile ek raporlamalar yap ılmışt ı r . Bu raporlar, hizmet belgesi. top
lam hizmet süres ı. ögrenlm durumlarına göre per sonel. nüfus cü zdan 
sureti gıbı raporlardır. Ayrıca . ilgili personelin dahili atamas ı . n akil. ü c
retsiz izin , Isti fa. vefat i ş l eml e rı ile top l anı ek gösterge degi ş iklikle ri ve 
onay I ş l emlerı tamamlanmış tır. 

4. TEKNİK VE DESTEK HİZMETLERİ PROJE GRUBU UYGULAMALARI 

1996 yılında yazılan uygulamalar : 

a) Alcaryalcıt Tülcetlmirıin Talclbl : 

U laştırma Müdürlügü Akaryakıt ve Çek takip projesı kullanılmaya 

başlandı. Bu projeyle araçlara benzinlikten verilen yakıtl arın. dışarıdan 

akaryak ı t, çekiy le alınan yak ıtların. köprü çeklerinin takibi yapılıyor. Ge
rektiginde geriye dönük olarak istenen bilgilere hız lı bir şekilde ulaş ıl 

maktadır. Araçlara yapılan bakım ve yedek parça masraflarının takibi 
amac ıyla parça stok ve araç bakım projesi Ocak 97'de kullanılmaya baş
landı. 

b) Demirbaş Ta lcibl : 

Mal Saymanlıgı demirbaş ve sar f malzemele rı takip projes ı ıçın altya
pı çal ı şmaları tamamlandı. Bu projeyle demirbaş malzemel erının takibi 
ve zimmet i ş l emlerının yapılmas ı , sarf malzemel erının stok kontrollerinin 
yapılmas ı saglanacaktır. 
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c) Hasta Takibi : 

Baştabiplik ıçın . gelen hastaların tedavi bilgilerinin , laboratuvar so
nuçlarıyla ilgili bilgilerin bilgısayar ortamında tutulara k işlemlerin hız 

landırılması kayıtlara kolayca ulaşım , doktorlarla laboratuvar arasında 
bütünlük saglamak amac ıyla Çocuk hektmligt projes ı ve la bora tuva r pro
je çalışmaları tamamlandı. Anca k saglık ünitesının genişleme çal ı şmala

rı ve yenı cihaziarın alınmasından dolayı proje yeniden ele alınacaktır. 

d) Lojman Takibi : 

Sosyal Hizmetler Müdürlügü ıç ın. lojmanlar takip uygulamas ı ta
mamlandı ve kullanılmaya başland ı. Bu uygulama ile lojmanların yakı t. 

elektrik, ka biolu TV ve su harcamalar ı takip edilmekte olup aylık listeler 
Personel Ta ha kkuk birimine yollanmaktadır. 

e) Yiyecek Ambarları Takibi : 

Ambarlar, maliyet projesi kullanılmaya başlandı. Ambarlarda bu lu 
na n malzemelerin stok kontrollerinin gırı ş ve çıkış i ş lemlerinin , memur
lar kafeterya ve tabldotta verilen yemekierin maliyet hesap larının bilgısa

yar ortamında yapılmas ı saglanmıştır. Muhasebe kısmı test ve egitim ça
lışmalarından sonra kullanılmaya başlanacak tır. 

j) Koruma Personelinin Takibi : 

Koruma Müdürlügü personelinin tüm bilgilerı bilgısayar ortamına a k
tar ıldı ve progra m kullanılmaya başlandı. Koruma müdürlügü persone
liyle ilgili bilgiler ve i ş l emlerin takibi yap ıl maktadır. 

gJ Satınalma Sürecinin Takibi : 

Satınalma Komisyonu Başkan lıgında yapılan işlemlerin takibi ama
c ıyla program yazılmış Istek ve onay belgelerine aıt bilgiler ve komisyo
nun aldıgı kararlar bilgısayara kaydedilmekted ir. 

h) Araç ve Yaka Kartları Takibi : 

Sivil Savunma Uzmanlıgı ıçın hazırlanan programlar kullanılmaya 

başlandı. Böylece TBMM'ne gırışte kullamlan araç ve yaka kartlarına aıt 

bilgiler bilgısayara kayded ilerek gerektıgtnde Istenen bilgilere kolayca 
ulaşılmaktadır . 

1997 yılında bu uygulamalara yapılan ilaveler: 

a) Akaryakı t Tüketiminin Ta kibi : 

TBMM de bulunan araçların akaryak ıtlarının yanında yag tüketımle
rinin takibi. 

b) Hasta Takibi : 

Saglık Bırımının genişleme çal ışmaları ve yenı tıbbi cihaziarın alın

ınası ile proje tekrar ele alınmış olup Mikrobiyoloji ve Blyoklınya La bora-
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tuvar tan ile Pratisyen Hekimlik uygu lanması yeni yı lda kullan ılmaya 

başlanacak t ı r. 

c) Yiyecek Amba rları Takfbi: 

Daha önce yaz ılan bu uygu lamanın muhasebe ış lem ler ı tamamlana
rak ku llan ılmaya başlanmışt ı r . 

5 . İNTERNET BAGLANTISI 

1 Ekim 1996 tarihinden itibaren ana sistemimiz internet'e baglan
m ış t ı r. Merkezimizde. aşagıdaki bilgiler ı ıçeren bir WEB sitesi oluşturul
mu ştur. 

WEB Sitemizin adresi : http:/www.tbmm.gov . tr' dır. 

a) T.C. Anayasası . (Türkçe. ingilizce) 

b) TBMM i çtüzüğü . 

c) Cumhurbaşkanlar ı mız. 

d) Meclis Başkan larımız. 

e) Cumhuriyet Senatosu Başkanlarım ız. 

1) Başkanlık Divanı Üyelerimiz. TBMM ihtisas Komisyonları . 

gl Hükümet Başkan larımız. 

h) 20. Dönem Üyelerimiz. (Ili ve/Veya partisine göre arama) 

i) 54. Hükümet Üyelerimiz. 

j) TBMM'nin tarihçesi. 

k) 20. Dönem 2. Yasama Yı lı Genel Kuru l Tutanakları. 

1997 yılında WEB sitemize yapılan ilaveler: 

a) TBMM'de grubu bulunan siyasi partı l er. 

b) TBMM'de üyesi bu lunan siyasi partıler. 

c) TBMM ihtisas Komısyonlarına elektronik posta yollama, 

d) Son Dönem milletvekilleri sayıları ve partilere göre dagılı mı, 

e) U lusal Parlamento ve kuruluşlara bagı antı. 

1) TBMM'de temsil edilen ve WEB sayfas ı olan siyasi partilere bagıantı. 

gl Milli Saraylar. Köşk ve Kasırlar WEB Müzesi, 

h) TIME Dergisinin düzenledıgı "20. Yüzyılın En Önemli 100 Klşisi" 
anketine M. Kemal ATATÜRK'e otomatık olarak oy verme sayfası. 

Ayr ıca aşagıda belirtHen konularda çalışmalarımız sürmektedir : 

a) Ulu Önder ATATÜRK'ün Millet Mecl isi açış konuşmaları . 

b) Hükümet Programları . 

c) TBMM Telefon Rehberı. 

d) Bakanlık görev dagılımı. 
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VI. SAGLIK HİZMETLERİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin göreve başladıgı tarihte. TBMM 
Saglık Merkezi, 7 Uzman Hekim, 5 Pra tisyen Hekim ve 6 Diş Hekiminden 
ol uşan son derece dar bir kadro lle saglık hizmeti vermeye çabalıyordu. 
Bu nedenle TBMM'nin saglık hizmeti verm ekte yükümlü oldugu yaklaşık 
30 bin klşlnln büyük bir bölümü özel saglık kurum ve kurulu şlarının 

hizme tl erınden yararlanıyor , bu da Yüce Parla mentonun hiç de az ınsa 

na mayacak . gözardı edilemeyecek ölçüde yüklü fa turalarta karş ı karş ıya 

kalmasına ned en oluyordu . 

TBMM'nin . 1995 yılında saglık hizme tl e rı için özel kurum ve kuruluş

lara 520 milyar lira ödenmek zorunluluguyla karşı karşıya kaldıgı dikka 
te alındıgında soruna kalıcı çözüm bulmak kaçınılmaz görünüyordu. 
Özel saglık kurum ve kuru lu şlarından satın alınan saglık hizme tl erının 
faturas ı bir yana bu konuda zama n zaman medya organlarında günde
me ge tirilen eleş tırllerde Yüce Parlamentoyu ka muoyu önünde tar tı ş ıl an. 

yıpra tılan bir kurum durumuna ge tırıyor , bu durum da köklü - kalıc ı çö
züm üretımı kaçınılmaz kılıyordu . 

1. FATURA DENETİMLERİ 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli . göreve baş lamasını ta kibeden Ilk 
günler Içeris inde bu soruna el koydu . TBMM Başkanı Mustafa Kalem
li'nin talimat ı üzerıne Iki kademelı bir plan derhal uygula maya konuldu . 
Öncelik le, TBMM Saglık Merkezi'nin saglık personeli ve tıbbi ekipınan 

açısından güçlendirllınesı çalı şmalarına geçildi. Buna paralel bir başka 
uygula mayla da TBMM Saglık Merkezi bünyesinde Iki hekim , bir diş he
klın!, bır eczac ı ve muhasebe el emanından oluşan Tıbbi Denetleme Ko
m isyonu olu şturuldu . 

2. PERSONEL VE EKİPMAN TAKVİYESİ 

TBMM Saglık Merkezi'nın saglık personeli ve tıbbi ekipınan açı sından 

- güçlendirilmesine yönelik çalı şmalar sonucunda. ı996 yılı sonu ıtıbarıy

le bu merkezdeki u zman hekim sayısı 14'e, pra tisyen hekim sayıs ı 9 'a, 
diş hekim! sayıs ı da ı4'e yükseltildi. Kadro ta kviye çalı şmalar ı 1997 yı lı 

ıçerısınde de sürdürülınektedlr . Merkez bünyesinde, bir çok üniversite 
hasta nesinde bile bulunmayan ı ınci Göz Pollklinıgt hizmete alındı. Po
ııkllnlkte, göz muayenelerının modern göz ale tlerı lle tamamen bilgısayar 
kontrolünde yapılması olanagı yaratılmış tır. 

Bunun yan ısıra. KBB Pollkllgıne gerekli olan muayene ve odyolojl cl
hazlarının yanısıra Diş Ünitesine de yüksek teknoloji ürünü 4 a de t dış 
ünitesi satın alınarak hizmete sunulmuştur . Saglık Merkezi'nde ı O adet 
dış ünıtı çalışmaktadır. 
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3. MONTAJ ÇALIŞMALARI 

Saglık harcamalar ı faturalarında önemli bir k alemi olu ştu ran Kalp ve 
daınar hastal ı klarının tanısında kullaı1ı lmak ü zere geli şmiş bir kardi
yoloji laboratuvar ı kurulmuştur . Bu laboratuvar bünyesinde ekokardi
yogra fi . efor tes ti. hc l ter EKG ve kan basınc ı hclter l aboratuvarları bu
lunmaktadır. 

TBMM saglık merkezi Radyoloji laboratuvarı modern dijita l röntgen 
ve ultrasongrafi cihazi ar ı donatılm ı ş tır . Bu konuda son derece deneyim 
li iki r adyoloji uzm an doktor ve üç radyoloji teknisyeni çal ı şmak tadır. 

Radyoloj i laboratuvarında rön tgen ve u l trasongrafi ile ilgili her türlü tet
kik yapılabilmektedir. 

4 . YENİLEME ÇALIŞMALARI 

TBMM Saglık Merkezinde yenı laboratuvarların kuru lması çalişmaları
na paralel olarak sürdürülen bir başka çal ı şmayla da m erkezde m evcut 
olan teknik ekipmanların yenilenmesi saglandı. Biyokimya ve Mikrobiyoloji 
laboratuvarında kullan ıl aı1 ve ekonomik ömürlerını tan1aınlaınış olan tıbbi 

tahlil cihaz i ar ı yenilenerek laboratuvarın modernize edilmesi ve tüm tıbbi 

tal1lillerin el degmeden bilgisayar kontrolünde yapılması olanagı yaraWdı. 

5. KAN MERKEZi 

Tüm bu çal ı şmaların yan ı s ıra TBMM Saglık Merkezi bünyesinde bir 
k an m erkezi ku rulmuştur. 5 .5. 1997 tarihinde faaliye te geçen kaı1 m erke
zinde 160 kiş iden k an bagış ı k abul edilmiştir. 400 kiş iye k an grubu ha
kılmış t ı r. Halen Gülhane Ask eri Tıp Akademisi ile koordineli çal ışan kan 
m erkezinde k an bagı şı k abul ü devam etmek ted ir . 

6 . MİNİ AMELiYATHANE 

TBMM Saglık Merkez inin güçlendirilmesine yönelik bu çal ışmalar sı 

rasında merkez bü nyesinde bir mını ameliyathane kuruldu . Genel anes
tezi gerek t irmeyen küçük cerrahi müdahaleler inin , küçük göz ameliyat 
larının. kadın dogum ve KBB ile ilgili küçük müdahalelerin yapılabllme 

sıne olanak saglayan mını bir ameliyathaı1e hizmete sunulmuştur . 

7. CHECK-UP MERKEZi 

Saym üyelerimiz ve per sonelimizin diger hastanelerde Check-Up 
amacıyla aşırı derecede vakit kaybettigi düşünülerek saglık m erkezi bü n
yesinde bir Ch eck -Up merk ezi kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

8 . SAÖLIK MERKEZİNE İLGİ 

Saglık merkezının düzenli gelişmesi . modern cihazlarla ve ye terll tıb 

bi kad ro ile donatılmış olması saym üyelerimiz. emekli üyel erımiz ve bak
m akla yük ü mlü oldukları ki ş ller tarafından ilk başvuru lacak gü venilir 
bir m erkez olarak görülmesını saglam ış talep gı ttı kçe artm ı ş tır . 1997 Y1· 
!ının il k sekiz ayında saglık merkezıne m ür acat eden hasta saY1sı : 
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BQLQM HASTA SAYISI 

Genel 50 000 

KBB 3 350 

Kardlyolojl ı 100 

Kadın Dogum 3 209 

Çocuk 3 826 

Göz 4 274 

Dış Klınıgı 9 637 

Bıyokıınya 12 136 

Mıkrobiyoloji 8 434 

Röntgen 715 

Ultrasongrafl 859 

9 . FİZİKİ YAPI 

Kadro ve teknık ekipman açısından yapılan takvlyelere. açılması ön 
görülen yenı ünıteler, Saglık MerkezJ'nin fizıkı yapı ltıbartyle de genışle
tllınesi zorunlulugunu beraberinde getırdl. Bu amaca yöneilk olarak 
TBMM Matbaası'nın bır bölümü merkez bünyesine alındı ve bu ek bölü
me; kardıolojl laboratuvarı. röntgen laboratuvarı. kadın doguın. göz ve 
genel cerrahi bölümlerı kurulmuştur. 

10. GENEL KURUL GİRİŞ SALONU NÖBET YERİ 

Genel Kurul salonunun protokol gırışının solunda bulunan saglık 
merkezının yerı degıştrllerek gırışın sag tarafındaki üç odalı saglık mer
kezi düzenlenerek hızınete sunulmuştur. 

ı ı. SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ 

TBMM Saglık Merkezının kadro ve teknık ekipınan bakımından güç
lendlrilınesini. TBMM'nın karşıladıgı faturalarm asgarıye ındlrllınesını 

amaçlayan bu çalışmalar, saglık hızmet! alıınının yeni esaslara baglan
ınasıyla peklştırlldı. Bır yandan. özel saglık kurum ve kuruluşlarıyla da
ha önce lınzalanmış bulunan tüm sözleşmeler ı. 1.1997 tarıhı ltıbarı lle 
ıptal edlllrken, bır yandan da saglık hizmet! alıınında yenı düzenlemeler 
getır!ldl. TBMM başkanı dıvanı. tarafından karara bagıanan yenı düzen
lemelerde, TBMM'nin yapacagı ödemelerde Türk Tablbler Blrllgı tarafın
dan belirlenen asgarı ücret tarifesının esas alınınası ön görüldü. Alınan 
kararla, saglık harcaınaları sıkı denetime alınırken, hizmet alıını da şu 
esaslara baglandı. 

Milletveklllerı , yasama organı eski üyeleri, dışarıdan atandıkları ba
kanlık görev! sona erenler, bunların eşlerı. bakınakla yükümlü oldukları 
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çocukları ile ana ve babaları . ölenlerin dul ve yetim aylığı olan dul ve ye
tımlerinin özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında ayakta veya ya tara k ya
pılan tedavilerine ilişkin uygulam a esasları : 

I . TBMM Başkanlığı: Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri . dışa

rıdan a tandıkları bakanlık görevi sona erenler. bunların eşl e ri . ba kma k
la yükümlü olduklan çocukları ile ana ve babaları . ölenlerin dul ve ye tim 
aylığı ola n dul ve yetimlerinin (bunda n sonra "hak sa hipleri" denilecek
tır . ) Ayakta veya yatarak tedavilerinin özel sağlık kurum ve kurulu şların

da yapılması hususunda ı . ı . ı 997 tar thinden itibaren hiç bir özel sağlık 
kurum ve kurulu şları ile sözleşme yapmayacaktır. 

2. Hak sahipleri . has tal ıklarının ayakta veya ya tarak teda vileri mak
sadıyla sağlık bakanlığının be lirledığı tedavi standardına uygun özel sağ
lık kurumu veya kurulu şl arına başvurabilirle r. Bu halde . has tanın ge
rekli tedavis i bu kurum veya kuruluş lar tarafından yapılır. 

3 . Tedavi özel sağlık kurumu veya kurulu şlarınca sağlandığı taktirde. 
bu kurum ve kurulu şl ar tarafından kabul edilmek şar tıyla hasta da n hiç 
bır ü cret al ınmaz. Bu halde yapılan tedaviye ıli şkin ücre tleri gös teren fa 
tura dü zenlenerek TBMM'ne gönderilir. Fa tura bedelinden Türk Ta blbler 
Birliğinin tespıt e ttiği asgarı ü cret tarifesını aşmayan kıs mı . TBMM tara 
fından ilgili özel sağlık kurumu veya kurulu şuna ödenir. 

Bırınci fıkrada belir tilen u sul. özel sağlık kurumu veya kurulu şları 

tarafından kabul edilmedığı tak tirde, tedavi ücre ti hasta tarafından sağ
lık kurumu veya kuruluşuna ödenir. Fa tura bedelinin Türk Tabibler Bir
liğinin tespit e ttiği. asgarı ücre t tarifesini aşmayan kısmı. ha sta tarafın
dan TBMM'den ta hs il edilir. 

4 . Türk Ta bibler Birliğinin asgarı ücre t tar tfesinde fiyatı belirtilmeyen 
teşhi s. te tkik ve tedaviler için . Türk Tabibler Birliğinin görü şü alınarak 

sağlık ış l erinden sorumlu TBMM idare amiri tarafından belfrlenecek üc
ret kadarı ödenir. 

5 . Hastanın suit odada yatırılmas ı durumunda oda ücreti, sağlık ba
kanlığınca özel has tan eler ıçın tespit edilen birinc i sınıf ü zerinden öde
nir . 

6. Sağlık kurulu ra poruna dayansa bile. kaplıca ted avileri ve kaplıca

d a yapılan fi zik ted avile ri lle özel mu ayeneh a nelerde yapılan fi zik tedavi
lerine ili şkin ü cre tler hiçbir şekilde ödenınez. 

Ancak , fi zik tedavi uzmanının gerek görmesi ha linde özel sağlık ku
rumlarında yapılan fi zik tedavilerln ücretleri. Tü rk Tabibler Birliğinin as
gar ı ü cre t tar ifesi ü zerinden öden ir . 
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7. Akupunkur tedavisi için yapılan gıderl e r hasta tarafından karşıla

nır. TBMM'nce bu tür tedavi için her hangi bir ödeme yapılmaz. 

8. Ha k sahiplerinin resmi saglık kurum ve kuruluşlarının (Ka tma 
bütçeli üntvers itelere baglı tıp fakülteleri has taneleri dahil) göz hastalık
ları uzman ları tarafından yapılan mu ayene ücre tle rinin tamamı ile dü
zenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renks iz gözlük camlar ı ve 
çerçeve bedellerinin Başkanlık Dıvanınca tespıt edilen miktarı aşınayan 

kısmı TBMM tarafından ödenir . 

Özel sagtık kurum ve kurulu şlarınca düzenlenen gözlük reçe te bedel
leri ile muayene ü cre tl erı ödenmez. 

Ancak . Ankara'da buluna n ha k sahiplerının TBMM Saglık Merkezi ta
rafından özel saglık kurumu ve kurulu şl arına s evk edilmeleri halinde bu 
kurum ve kurulu şlarca düzenlenen gözlük reçete bedelleri ile muayene 
bede ll e r ı birincı fıkrada belirtilen esaslar dahilinde TBMM'nce karşılanır. 

9. Lens solisyanları bedeli hiç bir şekilde ödenmez. 

ı O. Hastanın teşhis ve tedavıs ı lle bir ilgis i bulunmayan (telefon , ga 
zete , çay. kahve, meşrubat vb .) gıderle r hiçbir şekilde fa tura edilm ez . Fa 
tura da gös teritmeleri halinde bedelleri ödenmez. 

ı ı . Ayakta veya ya tarak tedavi gören ya d a yogun bakıında yata n 
has talar ıçın eks tra doktor takibi ücreti adı altında hiç bir ücre t öden 
mez. 

Ancak. yatarak tedavi gören normal ya da yogun bakım hastalarının 

kons ül ta syon (muayene) bedellerı konusunda, günlük maksimum Türk 
Tabibler Bırligının be lirledıgı sadece bir gündüz kons ültasyon ücre ti öde
nir. 

12. Ya tarak tedavi edıl en hastaların hastalıkları geregı yanlarında re
fakatçının bulundurulmasının zorunlu oldugu tedaviyi ya pan saglık ku
rumunun gerekçeti ra poru lle betgetendırıtdıgı ta ktirde re faka tç ı yatak 
ücreti ödenir. 

13. Yatarak tedavi gören hastalara yapılan tüm tahlıt ve tıbbi uyguta
maları gös teren epikrlz fa tura ile birlikte TBMM'ne verilir. Epikriz'in ek
lenmedıgı fa tura bede ll e rı ödenmez. 

14. Ya tarak tedavi gören hastaların hastaneye yatış ve hasta neden çı

kış tarıhterinin epikrızde yazılması zorunludur . Aks i halde ıtgıtı kurum 
veya kurulu şlara veya hak sahıpterine fa tura bedeli ödenmez. 

15. Muayenenın yapıldı@ tarthin ve ayr ıca han gi uzmanlık alanında 

oldugunun (ınuayenın uzman veya pra tisyen h ekim tarafından ve gece 
veya gündüz yapıtdıgının ) fa turada belirtilmesi. zorunludur. 
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Aksi halde muayenenin pratisyen hekfmce gündüz yapı ldıgı kabu l 
edilerek buna göre ücret ödenir. 

ı 6. İ ndirect tetkfklerde ku llanılan Ilaçların küpürlerf faturaya ek
lenecektir. 

I 7. Tetkik ücretleri ile protez . ortez ve diger lyfleş tfrfc f m alzem e bedel
lerinin ödenebilmesi için. yetkili hekim tarafınd an düzenlenen Istem bel
gesinin ve protez. ortez ve diger iyi l eş tirici malzemelerin hastaya hangı 
nedenle kullanıl dıgına ili şkin r aporun faturaya eklenmesi şartt ır . 

ı 8. Has tanın yatı ş ve ç ıkış tarihleri. konulan teşhis ve yapılan teda
vi. ver ilen gözlük. diş ve diger protezler saglık karnesine I ş lenecek ve sag
lık k arnesinin kimlige lll ş kin fotokopisi faturaya eklenecektir . 

I 9. Faturalar Iki nüsh a olarak düzen lenecek . fmzalı bir nüshas ı hak 
sahibine verilecek , diger nüshası Ise TBMM'ne gönderilecektir. 

20. Özel saglık kurumu ve kurulu şlarında ayakta yapı lan tedavllere 
lll şkin gıderlerfn ödenmesinde uygulanacak "Uygulam a Esaslar ı " TBMM 
Başkanlık Dfvanınca kabul edilip I 5. I. I 997 tarihinden Itibaren yürürlü
ge konuldu gu için , özel tedavi kurum ve kuru l u ş l arının düzenledikleri fa 
turalar üzerinden. h ak sahipl erınden alınmak ta olan % I O kat ı lım payı 

I 5. I . I 997 tarihi Itibariy le kaldırılmışt ı r. 

Geçici Madde - Bu esasların yü rürlüge girdigi tarihten önce kendi
leriyle sözleşme fmzalanmış olan özel saglık kurum ve kuruluşlarına 
tedavi amac ıyla saglık kurum ve kuru l u ş ların a tedavi amacıyla 

başvurmu ş olan l arın tedavilerine Ili şkin giderlerin ödenmesinde eski 
söz leşme hükümleri uygulanır. 

2 I . Bu "Uygu lam a Esasları " I 5. I . I 997 tarihinde yürürlüge gırer. 

22. Bu "Uygu lam a Esasları" TBMM Başkanı yürütür. 

VII. KÜTÜPHANE-DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ 

Milletvekillerinin yasama, yürütmeyi denetleme, ulusal ve uluslarara
sı temsil ve seçim çevrel erı ile llgflf görevlerinf yerıne getirirken gereksi
nim duyacakları h er türlü bilgı ve belgeyı saglaınak. organize etmek ve 
hizmete sunmakla görevli olan Kütüphane, zengın koleksiyonu ve çagdaş 
uygulamaları lle her geçen gün artan bir llgı görmektedir. 

Kanunlar ve Kar arlar Dalresine baglı olan Müdürlügün sagladıgı hiz
m etler 3 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar : 

Bilgı kaynaklarının saglanması. organize edilmesi ve hizmete sunuma 
hazır hale gelmesi aşamasına k adar olan Iş lemlerin gerçekleştfgf Sagla
ma, Kataloglama. Süreli Yayı nlar, Gazete Dokümantasyonu . Tutanak 
Dokümantasyonu . Mikrofilm gıbı TEKNİK HiZMETLER, 
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Teknik Hizm etler birimlerince kullanıma hazır hale getirilen bilgi ve 
belgelerin kullanıc ı ve okuyu culara s unulduğu Ödünç Verme ve Referan s 
alt birimlerinden olu şan OKUYUCU / KULLANlC I HİZMETLERİ. 

Teknik Hizm et birimlerince kullanıma hazırl anmış belgelere ek olarak 
ON-LINE bilgi e ri ş im kanal larını kullanarak eri ş tikl e ri bilgı-belge l e rı kul 
lan arak istek ler doğrul tusunda ve gündemdeki konularda değe rl endir 

meler yaparak rapor lar haz ırl ayan ARAŞTIRMA HİZMETLERİ ' nde n oluş
maktadır. 

TBMM Kütüphanes inin 1996 yılı ve l 997 yılının 8 aylı k çalı şma l arı 

şu şekilde özetlenebilir. 

1. TEKNİK HİZMETLER 

- Gazete Dokümantasyonu : Milliyet. Sab ah , Cumhuriye t , Türkiye 
ve Hürriye t gazetelerinden haber . m akale ve diz i yaz ıların optik disk or
tamında görüntü olarak dcpolanıp hizm ete sunulmas ı çerçeves inde. 
ı 996 yılında kayıt sayı s ı ı 92 5 ı 3'e ulaşm ı ş: ı 072 taram a ı s tegı yerin e 
getirilmiş ve 67 9 I 7 dokümanın baskısı yapılm ı ş tır . 

1997 yılınd a ise bu hizmetten 548 ki ş i yararianmış ve 43 328 dakli
m an basılmıştır. 

Gazete doküman tasyonu çalı şm alar ı 1997 yı lı çalı şma ları başından 

itibaren . Internet ve optik tarayı c ıl ar kullanılarak , yeni ge li ş tiril en bir ya
zılım altında bilgısayar ortamına aktarılmaktadır. Bu yeni uygulam ada 
dokümanlar metin olarak i ş l em gördüğü için taram a stra tejileri çağdaş 
boy u tl ar k azanmışt ır . Bu veri tabanının eski veri tabanı ile entegre edil
mesi iç in çalışmal ar devam etmektedir. 

Şu anda TBMM'de s iyasi parti grupları ile makamlarınd aki bilgisayar
lardan bu veri tabanına baglanıp i ş lem gören dokümanlara güncel ola
rak e ri ş il ebilmektedlr. 

Bu birime ı 997 yılında 245 okuyu cu başvurmuş ve yapılan tararna
lar sonucu toplam 28 873 sayfa dokümanın baskıs ı yapılmış tır. 

- Tutanak Dokümantasyonu: Tutanak dokü mantasyonu , hem gün
cel hem de geriye dönük olarak y ürütü lmektedir. 1996 yılında 2 I 4 kiş i

nin yararland ıgı veri tabanında kayıt sayıs ı 22 684'e ulaşmıştır. ı 997 yı
lı iç inde ise 1 40 araştırmac ı için tarama hizm eti verilmiş tir. 

-Süreli Yayınlar: Kütüphanemiz 48 8 75 gazete ve der gi c ildi ile y ur
dumuzun en ze ngın ve düzenli süreli yayın kolek siyonuna sahiptir. Yer 
li ve yabanc ı 875 süreli yayın izlenmekte ve yılda ortalam a I 200 yeni c ılt 

kolek siyana ilave edilmektedir. 

ı 997 yılı ı çınde . milletvekillerinin seçilmiş dergi yaz ıl arından h aber
dar edilmesine yönelik içerik duyuru hizm eti baş latılmış tır . ı45 derginin 
i z l end iğ;i bu hizm etten l 60 milletvekili sürekli olarak yararlanmak tad ır . 
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İ çerik Duyuru Hizmeti çerçevesinde Milletvekilierin e toplam o larak 
32 000 sayramakale ve içindekiler tablosu rotakopisi u l aşt ı rılm ı ştır. 

-Sağlama : Kütüphane koleksiyo n geliştirme pol itikası çerçevesinde 
yeni yayınları yurt iç i ve y urt d ı şından izleyer ek satınalma i şlem l erini ya
par. 

- Kataloglama / Sınıflama : Kütüphane koleksiyonuna alınmas ı uy

gun görü len kitap ve kitap dış ı m ateryalierin u l usl a ra ras ı bib liyogrank 

standar ti ara uygun bir biçimde kataloglama ve sın ı fl amasının yapı ldıgı 

bu birimde her yıl ortalama 5 000 yayın t ş l enmekted ir. Tüm kitap ko

leksiyonu MARC rorma tı al tında ve bilgisayar ortamında IN-LINE olarak 

ku llan ınıdadır. Kitap kol ek siyonunda 2 15 000 eser yeralmaktadır. 

- Mikrofilm : Araş t ı rmac ı l ar tararından yogun ilgi gören mikrofilm 

hizm etl erinden I 996 yılında 409 ki ş i yarar ianmış ve 27 368 dokümanın 

baskı s ı yapılm ı şt ır. 

4 0 78 rulo ni min bu lundugu bu koleksiyondan. I 997 yıl ında 342 ki

ş i ya ra r i anm ış ve I 6 263 bask ı yapılmış tır. 

- Fotokopi : 1996 yılı nda 3 14 382: 1997 yılında ise 239 687 fotoko

pi yapı l m ı ştır . 

2 . OKUYUCU / KULLANlCI HİZMETLERİ 

1996 yılında kütüphaneden 5 228 mill etvekili , 1 170 eski milletveki

li. 2 825 personel ve 1 256 d ı ş okuyucu olmak üzere toplam 1 O 4 78 kiş i 

yarar landı. 1 342 milletvek ili. 357 eski milletvekili ve 7 256 personel ol 

m ak üzere 8 955 ki ş iye topl anı 17 94 7 yayın ödünç veri ldi. 

1997 yı lında ise 3 327 milletvekili . ı 002 eski milletvekili. 2 158 per

sonel ve 803 dış okuyucu olmak üzere 7 290 ki ş i yarar lanmış: 897 mil
letvekili 236 eski milletvekili ve 3 173 personel olmak ü zere 4 30 6 kişiye 

12 96 1 yayın ödünç verildi. 

3 . ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 

Milletvekillerinin k ı s ıtlı zaman dilimleri ıç ınde greksintın duyduklar ı 

konularda veya gündemdeki konular üzerinde araştırma raporları hazı r

lan an bu hizmet biriminde 1997 yı lında 1 1 7 milletvekili Için yayın ta ra

m a ve k aynak saglam a hizm eti yerine getıriimış. 48 yazılı biigı verilmiş ve 

16 rapor hazır l anmıştır. 

4 . DİÖER HİZMETLER 

Yayınların . kütüphane dışına çıkarılmasını kontrol altında tutmak 

amac ıyla bir güvenlik sistemi kurulmu ştur ve tüm yayınl ara gızli güven

lik bandı yapışıırma çal ı şmalarına başlanmıştır . 
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Kitap bilgi bankasında yer alan kayıtlar, uluslararası standartiara 
uygun hale getirilerek yenı bilgısayar ortamına aktarılmıştır. Sağlama, 
Süreli Yayınlar, Katalog-Tasnif. Ödünç Verme ve Tarama modüllerını ıçe
recek ve TBMM'nin gereks!n!mlerını karşılayacak yeni bir kütüphane 
programının yazılmasıyla ilgili hazırlıklar sürdürülmektedır. 

Cumhuriyet hükümetlerinin programlarının internet ortamında hiz
mete sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

Türk Cumhuriyetlerinin Parlamento kütüphaneleri arasında etkin bir 
iletişim ortaınının oluşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu 
çerçevede. ı 997 yılında Azerbaycan Parlamentosu na bilgısayar destekli 
modern bir kütüphane kurulmuş ve personeline eğitim verilmiştir. 

Süreli yayın kolekslyonuna ilişkin kataloglama çalışmaları tamam
lanmış ve bilgısayar ortamında hizmete sunulmuştur. 

VIII. MİLLİ SARAYLARIMIZ, KÖŞK VE KASIRLARIMIZ 
GİRİŞ 

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kültür Tanıtım Yardımcılığı: 
Merkez B!r!ınlcrı ve Saray-Köşk ve Kasırlar grubundan oluşan birimleriy
le TBMM Başkanlık Divanının 20 Haziran 1996 tarih ve ı 6 sayılı Kararı 
ile kabul edilen "Saray. Köşk ve Kasırlarıınızın 1 O yıl hedefli Master Pla
nı" doğrultusunda hedeflenen uygulaınaları sürdürmektc ve projelerı yü
rütmektedır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MERKEZ BİRİMLER 1996 YILI ÇALIŞMALARI 

1. KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

• İtalyan Kültür Merkezi ile birlikte organize edilen Orientalist İtalyan 
Ressamlar sergisi. (Aralık 1997) 

• "Ayvazovsky" konulu 1997 Ajandası 

• Atatürk Takvlmi-1997 

• Yıldız Porselenleri Kataloğu (yayına hazır) 

• Herekc İpckli Dokuma Kataloğu (yayına hazırl 

• TÜYAP Kitap Fuarına katılım (Kasım ı996) 

• Seksiyon çalışmalarında. saptamaya Ilişkin fotoğraf çekimlerı 

• "lO Kasım Atatürk'ü Anına Törenleri"nin Dolmabahçe Sarayındayapıl
ması 

• Milli Saraylar tanıtımı için STM tarafından yapılan "Milli Saraylarımız" 
ve "Saraylarıınızın Dünü Bugünü Yarını" adlı belgesel çekimlerı ve 
TRT'nln "Milli Saraylarımız" adlı belgesel çekiminin yayına hazırlığı ve 
çoğaltılmasına nezaret edilmesi 
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2 . ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME-PROJE-EGİTİM 

Seksiyon Çalışmaları 

• Sek siyan iara ai t tan ı t ım kitab ı çalı şmalarının baş l a t ılmas ı . Aydınlatm a. 

I s ı tma ve Tablo Seks iyon ları kitapl arına aıt metınlerin tamamlanması 

• Dal ınabahçe Sarayında yer alan tarihi saa tier in onar ım ı çal ı şınalarının 

baş l atıl ınası 

• Se k s ıyon ların depo çal ı şın al arının Dal ınabahçe Sarayı esas alınarak 

baş lamas ı (obje bılgı gır ı ş form l ar ı ve depo düzen lem esi ) 

• Bursa Büyükşehir Be l ed ıyes ınce Milli Saraylar Daire Başkan lı j5ına 49 
yı l lı j5ına devredilen Hünkar Köşkü 'ne aıt eşyaların gerek l i bakım . ona
rım ve tespıt çai ış ınaiarı yap ıl ın as ı ve korum a al tına al ınınası amac ıyla 

Dal ınabahçe Sarayına getirilmesi 

• Bilgi gırı ş form larının bilgisayar ortanıma aktarılmas ı I ş lemi sürdürül
mesi 

Kütüphane 

• ihtisas Kütüphanesinde mevcudu bu lunan eser sayı s ı ; kitap 1 859 
adet. abone olunan dergi ; yabancı 9 adet. Türkçe 3 1 adet ve müracaat 
eseri 38 adet 

1996 yılı Ocak- Ekim ayları arasında satın alm a ve baj5ı ş yoluy la gelen 
ki tap sayıs ı ı 02 adet. 

• Ki tap l arın kar ta tek s bilgilerının bilgı sayara ak tar ılmas ı çal ışmas ının 

sürdürülm esi 

• Halife Abdü l ınecid Efendi Kü tüphanesinde kütüphane raflarında yapı

lan düzen leme çal ışmalar ı ve kapalı dolaplardak ı eserlerin k a talog ve 
tasnif ış l em l erı 

Hazine-i Hassa Arşivi 

Periodik araş t ı rınac ı hizme tl e r ının sürdürülmesi 

Tarihi yapıların bilimsel olarak restorasyonları iç in kaynak araştır
ması 

• İzmır Latife Hanım Köşkü ile ligıli fonksiyon belir leme çal ı şmas ı öncesi 
yapıya Ili şkın araş t ırma yapı lması 

• Dal ınabahçe Sarayı Matbah- ı Amire hakkında araştırmalara başlanması 

• Dalınabahçe Sarayının yapım ı sırasında ku llan ılan Malta taşlarına ıliş 

kin belge araş t ırmas ı 

Kongre, sempozyum, seminer ve konferanslar (ulusal-uluslararası) 

• Berlin 8 . Ulu slararası Taş Bozulmas ı ve Korunmas ı Kongresine bildiri 
ile katı lım 
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• Askeri Müze tarafından düzenlenen " Kuruluşunun 150. Yılında Türk 
Müzecil@ Sempozyumu lll" adlı kongrede "Tarih i Binalard a Sergilenen 
Objelerin Bozulmalarında Bulunduklar ı Ortamın Etkileri " adlı bildiri 
(24-26 Ey lül 1 996) 

• istanbul Teknik Üniver sitesi tarafından düzenlenen "1. Ulusal Aydınlat
m a Kongresi" adlı kongrede "Tarihsel Mekan ların Aydınlatılmasında 

Obje Korunumu ve Daimabahçe Sarayı Örnegl" adlı bildiri (28-29 Ka
sım 1996) 

Hizmetiçi egitim ve stajyer ögrenci yetiştirilmesi 

• Altı tablo restaratör adayının İ talya. "Palazzo Spınell i Restorasyon ve 
Konservasyon Merkezinde" ıkı aylık egıtımleri 

• İk i u zmanın (sanat tarihçisil "Palazzo Spinelli Restorasyon ve Konser
vasyon Merkez inde" bir aylık "Müzeoloji" egitimleri 

• Egitim b irimi bü nyesinde meslek y üksek okulu ögrencilerlnin staj sü-
releri boyunca atölyelerde egi timlerı 

• Osmanlıca. İtalyanca. ingilizce dil de rs l e rı 

Projeler 

• Fotogrametrı ile plan. dış ve ı ç cephelerin çizimi 

Milli Sar aylar yapılarının gelecek kuşaklara ak tarılmasında korumaya 
yönelik yapılan ve devam eden Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon ça
lı şmalarına çagdaş ve bilimsel olarak döküma n oluşturmak amac ıyla 

fo togrametrık rölövel erının alınmasına ger eklilik duyulmas ı ü zerıne Or
tadogu Teknık ünıvers ı tes ı ile ili ş ki kurulması 

Ortadogu Teknık Ün iver sitesi ile yapılan görüşmeler sonunda, proj enin 
tüm saray, köşk ve kasırl arıınız ıç ın yapılınas ı plan landıgından, diger 
ünıvers ıte l erden de katkı talebinde bulunulmas ı karar ı 

Birincı etap çal ı şınaya Dalınabahçe Sarayından başlanılınas ı planlana
r ak , İ s tanbul Teknik ünıversı tes ı Mühendislik Fakültesi ile protokol 
yapılınası ve çalışınaların başlatılınası 

• Saray Gez il erınde bilgısayarlı elektronik rehber 

Aynalıkavak Kasrı , Küçüksu Kasrı . lhlamur Kasrı gtbi küçük ölçekli ya
pılarda rehberi! gez ı yerine çeşıtlı dlllerde yarar lan ıl acak. saglıklı bUgı 

aklarımını saglayan bilgısayarlı elektronik sesl endlrme s ı stemıne geçil 
m esi (proje aşarıiasındadır ) 

• Gör ü ntü lü tan ı tım projes ı 

Ger ek açık alanlarda . ger ekse kapalı mekanlarda küçük ve büyük bo
yu tlu ekranlarla tanıtım ve egitim amaçlı audio-visu el programların ya
pılmas ı ıç ın gır ıştınle r 
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Proje çerçevesinde; saray. köşk ve kasırlarımızın . ulusal ve uluslarara
sı tanıtımı için büyük boy ekranlar . iç tanıtım için küçük ekranlar . bil
gilendirme el emanları , video ve çekim ünitelerinden olu şan ses ve gör
sel malzemelerin bagış ı ile ilgili olarak kültürel bagış çer çevesinde Ja
ponya Büyükelçiilgi Kültür Ateşeligin e başvuru yapılması 

Çeşitli yaz ışma aşamaları ve J aponya'dan gelen teknik ekibin yerinde 
yaptıkları saptamalar ve Japon Hükümeti ile anlaşma aşamasına gelin
mesi 

• Koleksiyonlarl a ilgili bilgi bankas ı olu ş turulmas ı 

Müze-Saray yapıları ile birlik te korunarak Milli Saraylar Kolek siyonu
nu olu şturan 72 14 7 tarihi objenin ve san at tarihi egitim li elemanlar
ca yürütülen bilimsel saptam a. incelem e. fotogra flı olarak belgelendir
me ve elde edilen bilgilerin bilgısayara aktarılması çal ı şması kapsamında 

Elektronik k atal oglama projesinin başlatılmasına yönelik ön araş tır

malar 

Bu k onuda Bilgisayar programı yapan . Media Play International lle bag
Iantı saglanmas ı ancak parasal nedenlerle anlaşma saglanamamas ı 

Projenin hız lı uygulama aşamasına getirilebilmesi için ça lı şmaların Tür
kiye ölçeginde sürdürülmes i 

• Taş Kon servasyonu ve Restorasyonu 

Milli Saraylar yapılarının cephelerini olu şturan taş yüzeyler çevre kirli
lig! ile kötüleşen atmosfer koşullarından büyük zarar görmektedir. 

Bu konuda u zm an görü ş ve öneri raporu alınması 

(Yıldı z Teknik Üniversitesi Restorasyon An abilim Dalı . i stanbul Teknik 
Üniversitesi Maden f akültesi , Mimar Sinan Üniver si tes i Yapı fizlgi ve 
Malzeme Bilim Dalı Başkanlıgı ) 

Taş ve boya numunelerinden analiz raporlar ı alınması (Kültür Ba k an
lıgı . İ s tanbul Restorasyon ve Korservasyon Merkez Laboratuarı Müdür
lügül 

Dair e Başkanlıgımızca yürütülen taş restorasyonlarının bu k ararlar ve 
raporlar dogrul tu sunda sürdürülmesi 

• Internet 

Milli Saraylar yapılarının bir kültür kurumu olarak Internet ortamında 
tan ıtımının yapılabilmesi. tarihi degerlerimizin çagdaş il e ti şim yöntem
leri ile tüm dünyaya yansıtılması için lnternet'e T.B .M .M. Kütüphane 
Müdürlügü aracılıgı ile saray. köşk ve kasırl arımız il e ilgili m etin ve re
simlerin gönderilmes i 
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• El Sanatları Merkezi 

Dalınabahçe saray gezisi sırasında . gelen eksel saray dokumalarının ve 
Türk el sanatlarının üretim biçiminin görü lebilınesi iç in Dalınabahçe 
Sarayı eski mutfak binasının atölye olarak düzenlenmesi projesinin 
baş l atılmas ı 

• Saray kolek siyonunda bulunan Yıldız Çini fabrikası ürünlerinin özgün 
tasarımları esas alınarak yeniden üretimine yönelik çalı şmaların baş 

latılmas ı 

Bu kapsam çer çevesinde; Yıldız kahvaltı tabağ;ı (Env. No. 54 / 28 88 ) ve 
Yıldız vazonun Env. No. 52 / 2684 Yönetim Kurulu k ararıyla l 00 adet 
üretilmesi çalı şınalar ı 

• Herek e İpekli Dokuması için renk tasarımlar ı ve Yıldız Por selen İ ş letme 
leri ürünleri için model çizimieri 

Diger 

• 1924 yılından itibaren . Milli Saraylardan çeşitli dalretere (RJyaset- i Cum
hur Dair e3i. Meclis Başkanlık Köşkü . Deniz Müzesi . Belediye Tanzimat 
Müzesi. Herek e fabrikas ı . Topkapı Sarayı Müzesi vb .) giden eşyaların 
tespit çal ışın alarının tamamlanınas ı ve bilgısayar ortamına aktarılması 

• Dalınabahçe Sarayının su ve nem problemler ı ü zerinde araştırmalar 

Uluslararası Kültürel İlişkiler 

• Harek etli eşya onarımları konu sunda ulu s lararas ı ili ş kilerin sağ;lanma

s ı aşamasında İtalya' nın Roma. Venedik . rior ansa kentlerindeki ulus
l araras ı restorasyon ve konservasyon merkezleriy le yaz ı şmaları n sür 
dürülmesi 

• Restorasyon programlarının ge li ştirilmes i ve katkı sağ;lanın asını amaç
lamak ü zere Avrupa Konseyine sunulmak üzer e (ECIP) dosya hazırlan
ınası 

• Aynalıkavak Kasrı koruma projesinin dünya ölçeğ;inde ele alınınas ı Iç in 
A.B .D . Getty Grant Vakfı ile temas ların baş latılınas ı 

• Japonya Hükümetince ulus lararası kültü r kurumlarına sağ;lanan hibe 
programı çerçevesinde. Mitsubishi firmas ı aracılı ğ;ı ile hibe programına 

başvurunun gerçe kleştirilmesi 

3. KORUMA-RESTORASYON-KONSERVASYON 

• Milli Saraylar yapılarının yü zey yapı taşl arının (taş ve mermerler ) konser
vasyon u ve restorasyonuna kaynaklık edecek araştırınalara başlanması 

• Tablo Restorasyon A tölyesinin çal ışmalara başlaması (Ağ;ustos ı 996) 

• Tek stil . porselen . hasır , metal m alzemelerinden oluşan 62 eserin r esto
rasyon ve konservasyon çal ı şması 
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• Saray-köşk ve kas ı rl arımızda sergilenmekte olan eserlerin saglıkl arını 

tehdi t eden zar ariara karşı yüzeysel dezenfek slyon çal ı şmalar ı 

• Daimabahçe Sarayında sergi lenmekte olan halı. hasır. tek stil eserl e rı lle 
şömine ve aynaların periodlk bakım ve onarım ları 

• Saray ve köşklerimizde bu lunan korn iş . h al ı , perde. tül. yatak tak ım l a

rından oluşan eser iere uygu n depo koşulları olu şturularak eserlerin bu 
m ek anlarda depolama çal ı şmalar ı 

• Saray-köşk ve kas ı rl arımız mekanlarında ı s ı ve bagıl n em kon trol çalı ş
malar ı 

• Saray-köşk ve kasır larımızda kullanılmakta olan nem alma cihaz ı . toz 
alm a cihaz ı ve elek t rik süpürgelerinin periyodik bakım ve onar ım çal ı ş 

malar ı 

• Tar ihi arşiv malzemesin in patalojisi. sayfa onarımı ve cil t yenilenmesi 
çalı şmalar ının sürdürülmesi 

• Daire Başkanlıgı mıza baglı tüm birimler in cılt . dosya. ku tu . kesim ve 
paspar tu i ş l e r i nin yap ılmas ı 

4. BİLGİ İŞLEM MERKEZi 

• Milli Saraylar Elek tronik Kataloglam a Projes ı ıç ın altyapı çal ışmalar ı 

sürdürülmüştür. Bu baglamda teknik bilgi toplanmas ı , piyasa araş t ır 

mala rı ve baz ı firmalarla b ilgi alı şve ri şi ve yaz ışmaların sürdü r ü lm esi 

• Saraylarım ız ın In ternet ortamına alüar ı lmas ı Için degi ş ik kurumlar 
(Üniversiteler. Firmalar v.b .) nezdinde araştırmaların yapılması. 

• M i l li Saraylar'daki bilgi s ıste mleriyl e ilgili yazılım . egitim ve teknik d es
tek çal ışmalarının sürdürü lmesi 

• Mil li Saraylar'a al ınacak uygun bilgisayar sı stemlerinin tesp ıtı ve şar t 

name haz ır lık l arı yap ılmas ı 

Son bir yıllık dönemde çeşitli birimlere 2 adet bilgisayar ve çeşitli çev 
re aygıtlarının alınması. 

MERKEZ BİRİMLER 1997 YILI ÇALIŞMALARI 

1. KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

• 27 Ocak 1997'de Daimabahçe Sarayı ' nda yap ılan aç ılı ş l ar ve Küçüksu 
Kasrı · nın yeniden gezıye açılı ş ı nedeniy le progr am . davetıye, afl ş ve 
ser gi etike tl e rı hazırlanması 

• Daimabahçe Sarayı Matbab-ı Am ire'nin Kültür Merkezi olarak açılış ı 

(Haziran 1997) ve ı . U lu s lararası ögrenc ı Trıenali (bir ay süreli) 

• 23 Nisan etkinlikleri , aynı etkinlikler çer çevesinde TRT lle ortak fotog
ra f Ata tü rk Fotografları "Yaş ıyorsun" sergisi düzenlenmesi 

5 5 

TBMM KUTUPHANESI



• Sat ı ş m erkezlerinde satılmak üzere; ıç y üzünde Muayede Salonu ku b
be deseni baskısı bulunan şemsiye l er için özel tanıtım etiketi hazırlan 

mas ı 

• "Mill1 Saraylar Saat Kolek siyonu" kitabının yaym a hazırlanmas ı ve ba
sımı 

• "TÜYA P ı . Aile fuar ı ''na Mill1 Saraylar Yıldız Porselen ve Her eke İpekli 
Dokuma fabrikalar ı ürünleriy le katılım 

Bu fuar için tan ıtım broşürü haz ırlanmas ı 

• Yıldız Porselen fabrikas ı 'nda yeniden ü retilen "Haz ıne Kolek siyonu Se
ri si " ıçın özel tanıtım etiketlerinin haz ırlanmas ı ve basılması 

• Mill1 Saraylar amblemli "Ambalaj kağıdı" bas kıs ı 

• Dalınabahçe Kü ltür Merkezi açılış ı ı ç ın bez afi ş ve bayraklar yaptırıl 

mas ı. Bu mek anda aç ılan sergı ı çın etiket haz ırlanması 

• Milli Saraylar Kolek siyonunda Yıldız Por seleni kataloğunun baskıya 

hazırlanınas ı 

• Kolek siyon kataloglar ı serisinden ; 

"Aydınlatma Kolek siyonu" kitabının bask ı hazıklıkları 

" I s ıtına Kolek siyonu" ki tabının dia çekimleri 

• ı 998 ajandasının baskı hazırlıklar ı 

• f abrika Yönetim Kurulu kararıyla baskıs ı i stenen "Yıldız Porselen f ab
rikası Tanı tım Kataloğu " için dia çekimleri. tasarım çal ı şmalar ı 

• "24 Nisan 1997 Do lmabahçe Sarayı Ku tl ama Töreni" ile .. ı Temmuz 
günü Ata tü rk'ü n İ stan bul'a geli şinin 70. yı lı Anına Konser! " için prog
ram ve davetiye haz ı r l anması 

• Yayın Birimi'nde hazırlanmakta olan yayınlar iç in diapozitif çekimleri 

• Tablo Kon servasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde yapılan çal ı şmalarda 

eser restorasyon aşamaların aı t tespit fotoğraflarının çekimi 

• Mill1 Saraylar yapılarında süregelen m imari araştırma ve r estorasyon 
çalışmalarının fotoğraf çekimi 

• Sek siyaniara ait envanter çal ışmaları için siyah -beyaz fotoğraf çekim-
leri ve baskılar ı 

2. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME-PROJE-EÖİTİM 

Seksiyon çalışmaları 

• Restorasyonu tamamlanan Küçüksu Kasrı ' nın yeniden hizmete gırı ş i 

nedeniy le Daimabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen eşyalarının özgü n 
yerlerine taşınmasına yönelik çal ışmalar . (Aydınlatma. Mobilya. ı sıt

m a. Saat, Tek stil seksiyanlarına ait eşyaların taşınması ve yerl eşti ril 

mesi) 

56 

TBMM KUTUPHANESI



• Yalova Atatürk Köşkü'nde sek siyonlar için depo olarak düzenlenebile
cek mekanların yerinde incelenmesi. fotoğ;raf tespitleri 

• Milli Saraylar 'daki yol halıl arının yeniden dakutulması ı çın metraj ve 
desen seçimi çal ı şmasının tamam lanmas ı 

• Yıldız Porselen Kolek siyonu kitap metni hazırlanmas ı 

• Dalınabahçe Sarayı'ndaki tarihi saatierin onarım çalışmaları 

• Seksiyonların depo çal ışınal arının (Porselen-Cam. Tekstil. Resim, Ha
lı. Saat) sürdürülmesi 

• Dalınabahçe Sarayı İ ç Hazine Binası'nda Porselen-Cam Seksiyonu ta
rafından haz ırlanan "Yıldı z Porselenleri" sergisinin haz ı rlık çal ı şmalar ı 

ve aç ılı ş ı 

• Dalınabahçe Sarayı . İ ç Hazine Binası Yıl dız Porselen Sergisi. El 
Sanatları Atölyesı. Tablo Kon servasyon Laboratuvarı'nın açılı ş ları ve 
aç ılı ş l a r öncesi Medhal Salonda Tören (27 Ocak 1997) 

• ı 924 yılından itibaren Milli Saraylar'dan muhtelif dairelere giden eşya
l ar ın geri istenmesi dogrultusunda yaz ı şmaların baş l atılması 

• Florya Atatürk Köşkü'nün mimarı Seyfi Arkan'a ait bilgi. belge derleme 
ve çalışınalarının başlatılmas ı 

• Florya Atatürk Köşkü'nün özgün iÇ tasarımına ilişkin araştırmaların 

başlatılmas ı 

• Dalınabahçe Sarayı objelerinin bulundugu oda ve salonların objelerle 
birlikte tefri ş çizim ler! 

• 1996 yılı saray. köşk ve kasırlarla ilgili yayın program ı çerçevesinde 
araştırmalar ve metin hazırlıklar ı 

• Tek bilgisayar ku llan ıınıyla 16 868 adet bilgi gırış formu bilgisinin kay
dedilmesi 

Kütüphane 

• ihtisas Kütüphanesi'nde m evcudu bulunan eser sayısı; 

Kitap ı 859 adet. abone olunan dergi 40 adet . müracaat eseri 38 adet 

1996 yı lı Ocak-Agustos ayları arasında satın alm a ve bagış yoluy la ge
len kitap sayıs ı 45 adet 

Kitapların k artatek s bilgilerinin bilgısayara aktarılması çal ışması de
vam etmektedi r . 

• Halife Abdülınecid Efendi Kütüphanesi'nde kütüphane rallarında ya
pılan düzenleme çalışınalar ı ve kapalı dolaplardaki eserlerin katalog ve 
tasnıf işlemlerinin sürdürülmesi 

• Perlodık okuyucu hizmetlerının yürütülmesi 
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Hazine-i Hassa Arşivi 

• Milli Saraylar Hazine- i Hassa Arşivi'nde araş tırma yapmak isteyenlerin 
talep lerinin degeriendirilmesi 

• Daimabahçe Sarayı "nda depoda çuval ve sandıklar içinde bulunan ar 
şıv malzemesının tek tek okunar ak degerlendirilmelerine başlanmas ı 

Tarihi yapıların bilimsel olarak restorasyonları için kaynak araştır
ması 

• Daimabah çe Sarayı. Musahiban Dairesi . Bilim Ku rulu "nun l s tedl ğ;i 

araştırmal ar iç inde müşavir ve müze araş tırmacılar ı ile yerinde ıncel e 

me yapılması . Başbakanlık Arşıvı ve Milli Saraylar Arşlvi"nde araştır 

m alar 

• Daimabahçe Sarayı. Musahiban Daıres i çatı kon strüksiyontın çözüm
lenmesine ili şkin çalı şmalar 

• Daimabahçe Sarayı . Matbah-ı Amire ça t ı kon strüksiyon un ve baca dü
zenlemesının çözümüne ili şkin çalışmalar 

• Restorasyonu yapı lmakta olan Sai t Halim Paşa Yal ı s ı ile ilgili araştır

ma dosyas ı o lu şturulması 

• Uzmanl arımızca onarım ı yapılan Vilayet Konagı ( Bab- ı Ali Sadaret Da
iresi )" nln tar ihçesi ve özgün k alem I ş l e rine ili şkin belge araştırmasının 
yapı lmas ı 

• Fatih . Yavuz Sul tan Selim Külliyesi"ndekl Sultan Abdülmecld Türbe
sfnin Milli Saraylar Daire Başkanlıgı " nca yürütülen r estorasyon u k ap
samında araştırma yapılmas ı ve koordinasyon 

• Başbakanlıgın bünyesindeki Çengelköy Vahideddin Köşkü araştırma . 

ı nce l eme ve iş lev verm e çal ı şmalar ı ile konunun Başbakanlık Danış

manlar ı ve Yetkilileri ile Incelenerek r apor hazırlanması 

Kongre, Sempozyum, Seminer ve Konferanslar (ulusal-uluslararası) 

• Alç ı Üre tic il e rı Dernegrnce düzenlenen "" ll. Ulu sal Alçı Kongresi""nde 
· · ı9 . yüzyıl saray Yapılarında Stucco"nun Yeri "" adlı bildiri sunum u (02-
03 Kasım I 997) 

• i stanbul Yıldız Teknik Üniver sitesi'nin ""Tarihi Strüktürlerle İlgili Çalış 
malar ·· adlı u lu slararas ı kongreye ""Dolmabahçe Sarayı Muayed e Salo
nu"nda Strüktürel Bozulmaların Etkenler !"" adlı bildiri sunumu ( ı 4 - I 8 
Temmuz ı 997) 

• KÜSAV Antika Arkeoloji ve Sanat Tarihi Semınerine konuşmac ı olarak 
katılım 

• Müzecillk Haftası ned enty le düzenlenen etkinlikler kapsamında Orta 
Egitim kurumlarında Milli Saraylar " ı tanı tıc ı konuşmalar 

58 

TBMM KUTUPHANESI



Hizmetiç i eğitim ve stajyer öğrenci yetiştirilmesi 

• İtalya .. Palazzo Spinellı Restorasyon ve Konservasyon Okulu .. ile Mill1 
Sa raylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Merkezi'nin Dolmaba hçe 
Sarayı'ndaki bir yı llık egitim programının belirlenmesi ve programın 
başlatılmas ı 

• Danimarka Kra liyel Akademisi Konservasyon Oku lu 'ndan yaz ayların

da Ta blo Konservasyon ve Restorasyon Merkez i'nde egitim yapmak 
üzere gelen ögrencilerin Dolmabalıçe Sarayı'nda egitim! 

• Ankara. Dil Tarih Cografya Okulu'nun Restorasyon Yüksek Okulu 'nun 
bir ögrencis ine, Tablo Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'nde 15 
gün süre ile egitim verilmesi 

• ingilte re . .. Roya l Collectıon Studies .. programına iki uzman gönderilmesi 
• İ talya . .. Palazzo Spinelli .. ye . ahşap res torasyonu. kilgıt koruma ve pa ta 

lojisi. persone l restorasyonu ve tablo restorasyonu konularında egitim 
yapma k üzere dört restaratörün gönderilmesi 

• ICCROM. Venedik .. Taş Korum a Teknolojisi Kursu için kursa bir u z
ma n mimarın katılımının saglanmas ı 

• Yaz sezonunda Dolmaba hçe Sarayı'nda Rehber olarak görev yapacak 
personelin hızmetiçi egitimlerı 

• ingilizce ve İtalyanca derslerı 

• Beceri egitim programı çerçevesinde, 1 996- 1997 yılı iç inde (Xl. Ögretım 
Yılı) 13 okulun restorasyon, yapı . yapı ressamlıgı. cilt. serigraf vb. gıbı 
çeş itli bölümlerinden 70 ögrencı ilgili a tölyelerde egitim görmüştür. 

(Ekli liste) 
Ayrıca. 1997 yaz döneminde 49 ögrencı staj yapmaktadır. 

Projeler 
• Fotogra metri ile pla n. dış ve ıç cephe çizimieri 1996 yılında Dolmaba h 

çe Sarayı'nda başl at ılan çal ı şmalar (Devam e tmektedir) 
• Saray gezilerınde bilgısayarlı elektronik rehber 
Aynal ıkavak Kasrı . Küçüksu Kasrı . lhlamur Kasrı gıbı küçük ölçekli ya
pılarda rehberli gezi yerıne çeşitli dillerde yararlanı lacak. saglıklı bilgi 
aklarımını saglayan bilgısayarlı elektronik seslendirme sıstemıne geçil
mes i (proje aşamasındadır) 

• Görüntü lü tanıtım projes ı 

J a pon Kültürel bagı şının J a pon Hükümetınce veri lmesi ve .. Görsel Ta
nıtım Projesi .. nln uygula ma aşamasının 1997 Kasım ayında iş lerlik ka
zanması 

• Kole ks iyonl arla ilgili bilgı bankası oluşturulmas ı 

Elektronik kataloglama projesının başlatılmasına yönelik ön araştırma
ların sü rdürülmesi 
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Projenın hız l a uygulam a aşamasına getirilebilmesi çal ı şmalarının Tür
kiye ölçeginde sürdürülmesi 

• Taş Konservasyonu ve Restorasyonu 

ı 996 yılında başlatılan çalı şmalar dogrultu sunda Milli Saraylarda taş 
konservasyon ve restorasyonunun çagdaş yöntem lerle yapı labllınes ı 

için Dair e Başkanlıgı bünyesinde bır laboratuvar oluşturma projesının 
ön çal ı şmalarına geçilmesi. yap ılan degerlendtrmelere göre laboratuvar 
kapsam ının gentş l etil e rek tüm uygulam a atölyelerine hizm et vermesi 
amacıyla TÜBİTAK ile Ili ş kil er 

• El Sanatları Merkezi 

Dolm abahçe Sarayı eski mutfak bınasının atölye olarak düzenlenmesi 
ve projeye baglı olarak Merkez ln hizmetını sürdürmesi 

• Saray kol ek siyonunda bulunan Yıl dız Çtn ı Fabrikas ı ürünlerının özgün 
tasarım ları esas alınarak yenıden üretımine yönelik çalı şmaların başla

tı lmas ı 

• I 996 yı lı nda baş layan 54 / 2888 envanter numara lı kahval t ı tabagı ve 
52 / 2684 envanter numaralı vazo çal ışmalar ı (devam edilmektedir) 

• İlk üre tım çal ışmaları ı 995 yılında başlayan 3 7 / 6 70 envanter numaralı 
kahve fincanının üretilmesi 

• 62 / 4482 envan ter numaral ı duvar tabagının ve I I 1 I I 15 envanter nu
maral ı vazonun dekorlama çal ışmal arı (devam etmekted ir) 

• 58 /6669 envanter numaral ı kahvaltı tabagı ü zerindeki çal ı şmalar (de
vam etm ektedir) 

• 58 / ı 353 envanter numaral ı salata ta bagının alçı modeli üzerındekı ça
lı şmalar (devam etmektedir) 

• 58 / 1345 envanter numaralı salata tabagının . 58 / 13 19 numaralı sala
ta tabagının ve 62 / 2862 envanter numaralı ekm ekligin çtzlm lerı 

Uluslararası Bilimsel · Kültürel İlişkiler 

• Belçika. Kral iyet Akademisi lle restorasyon egıtım programiarına Ili şkin 

lllşkller 

• 1998'de istanbul'da yapılmas ı planlanan Taş Koruma ve Restorasyon u 
Kongresı Ile liglll Almanya Ile yaz ışmalar 

• Merkezi Amerika 'da bulunan Getty Grant Programına Aynalıkavak Kas
rı Mimarı Restorasyon Projes ı Için başvuru yapılmas ı 

• Malta'daki Taş Konservasyon Enstitüsüne, saray yapılarında kullanı

lan taşlarla ııgııı araştırmanın yapılması. rapor haz ırlanması 
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• J apon Kültürel Bagı ş Programı çerçevesinde gerekli yazışmaların sür
dürfıle rek bagı ş ın alınmas ı. 

Bagışın yapıldıgı Görsel Tanıtım Projesi I 997 Kasım ayında işlerlik k a
zanacaktır . 

• Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının teşkilinin ve Akdeniz ülkele
rindeki ekonomik geç iş sü recinin desteldenmesi amacıy la Avrupa Bir
Ilgi bünyesinde olu şturulmu ş olan Avrupa Birligi-Akdeniz (Meda) prog
ram ı k apsamında saglanan hibelerden yararlanabilmek amacıyla baş

vuru yapılmas ı iç in çal ı şınalar başlatılması ve sürdü rülmesi 

3. KORUMA-RESTORASYON-KONSERVASYON 

• Milli Saraylardaki yapıları oluşturan yap ı malzemelerinin bozulmasına 
ili şkin saplamalarm başl atılınası (Hava Kirliliği / İkliınlendirıne ve Kim
yasal / Fiziksel Bozulma Mekanizmaları) 

• Yukarıdaki çalışmaya baglı olarak Dolmabahçe Sarayı yap ıs ı ve objele
rinin bulundugu iç mekan lardaki ilmi şartlarının saptanmas ı iç in Sa
rayın dış ve iç indeki ı s ı - nem ortam ı ve duvarlardaki etkilenmelerin öl
çü m aletiyle saptanmas ı çal ışmalarının sürdürülmesi 

• Restorasyon ve Kon servasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlügünce ya
p ı taş ları örneklerinin mikroskopik ve mikrokimyasal testlerı va analiz

lerinin yapılm as ı 

• İ.T. Ü. Mimarlık Fakültesi Yap ı Malzemesi Ana Bilim Dalıyla yapılan ko
ordinasyonla Dolınabahçe Sarayı yap ı taşlarınııı fiziksel testleri (kılcal 
su emme. özgü l agırlık ve dayan ıklılık deneyler!) 

Bu konuda TÜBİTAK ile de koordine kurulması planlanmıştır . 

• Ocak-Temmuz 1997 tarihleri arasında tekstil . h asır. porselen-cam . m e
tal nitelikli eserleri içeren 44 eserin restorasyon ve konservasyonu (ta
mamlanm ıştır) 

• Tüm saray. köşk ve kasırlarımızda sergilenınekte olan eserl eriınizin 

saglıkl arın ı tehd it eden zararlıl ara karşı y üzeysel dezenfek siyon çal ış 

malarının sürdürü lmesi 

• Dolmabalıçe Sarayında sergilenmekte olan tar ihi halı . hasır . tekstil eser
lerinin . şömine ve aynaların periodik bakım ve onarımlarının yapılması 

• Saray ve köşklerimizde bulunan korniş. halı. perde. tü!. yatak takımla

rından olu şa n eseriere uygun depo koşulları olu şturularak eser leri bu 
mekanlarda depolama çal ı şmaları 
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• Saray-köşk ve kasırlarım ız mekan l arında ıs ı ve bagıı nem kontrol çalı ş 

malar ı 

• Saray-köşk ve kas ırlarım ızda ku llanılmakta olan nem cihaz ı , toz alına 
cihaz ı ve elektrik süpürgelerin in per iyodik bakım ve onarım çal ı ş ınaları 

• ı 00 adet tarihi arşıv malzemesının patolojisi , sayfa onarımı ve ci l t ye
n ll enın e çal ışınaları 

• Dair e Başkan lıgıınıza baglı bütü n bırımlerın c ll t. dosya, ku tu , k esim ve 
paspartu ı ş l eri 

4. BİLGİ İŞLEM MERKEZi 

• M illi Saraylar Elektronik Kataloglam a Projesı ıç ın al tyapı çal ış ınalar ı 

(devam etmekte) ( teknık bllgı toplanması . piyasa araştırınaları ve baz ı 

flrın alar la bllgı al ı şve ri ş i ve yazı şmalar ) 

• Milli Saraylardan çeşıtlı yer lere verllen eşyaların , detaylı bir verı tabanı

na aktarılması ve programın haz ı rlanınas ı çal ı şmalar ı 

• M il l i Saraylardaki bllgı s ıstem l e riyle il gı ıı yaz ılım , eg ı tiın ve teknık des
tek çalı şmaları (devam etmekte) 

• Milli Sarayiara al ınacak uygun bılgısayar s i s tem l erin ın tesp it i ve şar t

name ler ı nın haz ır lanın ası (devam etmek te). 

• Son bir yı llı k dönemde çeşıtlı bırım ı e re 7 adet bllgisayar ve çeşıtl ı çev 
re aygı tl arının alım ı. 

öwetım Yılı 

1996- 1997 
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TABLO I 
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIÖI 

BECERi EÖİTİM ÖÖRENCİLERİ 
XI. ÖÖRETİM YILI MESLEK DALLARINA 

GÖRE DAÖILIM TABLOSU 

Okul Sayısı 

13 

X l Sını f I2Jlliını 
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TABLO ll 
MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIGI 

BECERi EGİTİM ÖGRENCİLERİ 
XI. ÖGRETİM YILI MESLEK DALLARINA 

GÖRE DAGILIM TABLOSU 

Meslek Dalı 

Restorasyon 

Yapı 

Yapı Rest. 

Sıhh i Tesisat 

Boya-Dekorasyon 

Mobilya - Dek orasyon 

Elektrik 

Cilt-Serigr af 

Metal İ ş l e ri 

Muhasebe 

Resim 

Fotograf 

Beslenme (Servis) 

Mak . Ressamlıgı 

Elek tronik 

Tesviye 

Ser amik 

TOPLAM 

1996- 1997 
20 

ı 

2 

7 

3 

4 

2 

17 

14 

70 
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İKİNCİ BÖLÜM 
SARAY, KÖŞKLER VE KASIRLAR 

1996-1997 YILI ÇALIŞMALARI 

1. DOLMABAHÇESARAYI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

• Dolmabahçe Sarayı ve çevresı: Kabataş' tan Ortaköy'e varan tüm kıyı 

bandın ı kapsamakla ve bu kıyı bandındaki btnalarla. karaya doğ;ru de
rinliğ;ine yer alan bahçe ve diğ;er binalardan oluşmaktad ır. 

• Bu proje çerçevesinde: Dolmabahçe Sarayı Matba lı - ı Amire binalarının 
özgün yapı l arının saptanarak korunması . yeni ı ş l ev öneri l erının gelişti

rilmesi ve Matbalı-ı Amire'nin bır bölümünün Tanıtım Merkez! olarak 
ı ş ı evl endirilmes i (Hazıran 1997) 

• Dolmabahçe Sarayı Musahlban Dalresi'nın r estorasyonu ıçın . restoras
yona kaynaklık edecek belge araştırmalarının başl atılmas ı 

• Dolmaba hçe Sarayı Tiyatrosu'nun belgelere göre yenıden bulunduğ;u 
yere inşas ı projesinin iş l erlık kazanmas ı ıçın : yerin kurumumuza devri 
konu sunda İ stan bul Büyük Şehır Belediye Başkanlığ;ı lle yazışmaların 
başl atılması 

• Dolmabahçe Sarayı Hamlahane 

Boğ;az kültürünü sımgeleyen ve bugün yok olmuş olan küçük liman ya
pısı hamlahanenın yeniden ınşası ve yörenin mevcut metruk durum
dan kurtarılmasını ıçeren ve Kaba taş'dan başlayan saray sınırları be
lirlem e projesının ligılı kurumlarla yazışmalar bazında başlatılmas ı 

• Tütün Deposu 

Dolınabahçe Sarayı kopleksı nı Beşiktaş yönünde sınırlayan Tütün de
posu yapısının kurumumuza devri yolunda ligılı kurumlarla yazışma 
aşamas ı 

• Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk 

Köşk . restorasyonu nedeniyle geçici olarak gezı alanı dışında bırakıl
mıştır. Çatı kurşunlar ı yenilenmesi ve restorasyonunun tamamlanma
sının ardından yenıde n hizmete gırecekllr. 

• Dolmabah çe Sarayı nem dengesını bozan ve n em oranının aşırı derece
de artmasına neden olduğ;u saptanan havalandırma kanallarının açıl

ması 

• Dolmabahçe Sarayı rıhtımında: denızdeki tıtreşımlerın etkılerının sap 
tanması ıçın kıyı araştırmasının tamamlanması 
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KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

• Period ik kültür - turizm hizmetinin sürdürülmesi (Ekli 1996-1997 yılı 
grafik ve çizelgel 

• Dolmabahçe Kü l tür Merkezi'nin ı . Uluslararası Ögrenci Trienali il e açıl
mas ı 

• Dolmabahçe Kültür Merkezi programına ''Berlin'den fotograflar ve Diger 
Medya Sanatları·· sergısinin alınması 

• Dolm abahçe Sarayı Avlu ve Dış Bahçesi'nde öngörü len görsel tanıtım 
projes inin i ş l ev kazanması (Kasım 1 997) 

2 . BEYLERBEYİ SARAYI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

• Geçmişten günümüze gelen sahilsaraylar iç inde özel yeri olan Beyler 
bey! Sarayı'nın Bogaziçi kültürü içinde degeriendirilmesi gerekmekte
dir. Bu neden le de yogun bir belgesel araştırma programına gereksin im 
duyu lmaktad ı r. 

Beylerbeyi Sarayı hakkındaki fikir projesi: sarayın özgün sın ı r l arı için
de varolan ancak bugün yerinde bulunmayan birimlerin (Agavat. Paşa

lar. Muz ı ka Daireleri ile Aslanhane. Geyiklik, Hasah ırlar gibi) araştır
malardan ç ı kacak verilere göre yeniden Beylerbeyi komplek si içinde ye
ral mas ı şeklindedir. 1996 yı lı hedefl eri arasınd aki Beylerbeyi Sarayı es
ki ve yeni yapılarına ait tarihsel ve belgesel araştırma programının baş 

l atı lmas ı 

• Dolmabahçe -Beylerbeyi-Küçüksu ve Beykoz Kasrı bütünlügünün denız 
ili ş kisi ile sağ;Janabilmesi iç in deniz u laşım araçları gırışim i eri sürmek
tedir 

• Beylerbeyi Sarayı rıhtımında : denizdeki titreşimierin etkilerinin saptan
ması iç in k ıyı araştırmasının başlatılmas ı 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

• Period ik kü l tür · turizm hizmetinin sürdürülmesi (Ekli 1996-1 997 yılı 

grafik ve çizelgel 

• TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı , Kültür Tanıtım Yardımcılıgı . 

Beylerbeyi Sarayı 1996 yılı çal ışmaları kapsamında hedeflenen yayın
lar iç in ön çal ışmalara başlanması 

3. YILDIZ SARAYI-ŞALE-SERALAR 

İSTANBUL-I AMİRE-İ FERHAN BİNALARI 

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 

• T.B.M .M . Milli Saraylar'a baglı birimler içinde Yıldız Sarayı yapılar top
lulugu çok yönlü düşünülmesi ger eken yerlerin başında gelmektedir. 
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Bu nedenle saray sınırlar ı ıçınde yer alan ; baş ta Kültür Bakanlıgı ' na, 

Yıldız Ünivers itesi'n e ve diger kurulu şlara baglı birimlerin kullanım il
keleri dikka te al ınarak yeniden planlanması ıç ın gırı şimle r 

• T.B.M.M. Milli Saraylar'a baglı birimler içinde Yıldız Sarayı yapılar top
lulugu çok yönlü d üşünülmesi gereken yerle rin başında gelmektedir. 
Bu n edenle sarayın özgün sınırları içinde yer a la n ve far klı kurum ve 
kurulu ş ların kullan ımında bulunan yapılarla ilgili projelerin s ü rdürül 
mesi 

• Saray'ın bü tünlügünün kısa aralıklarda. yıkılıp yapılmalar la büyük de
gışıkliklere ugramış oldugu bilinmektedir . Degı şm e l erın belgelerle sap 
tanmas ı , yeniden yapılmasının ve kullanıının gü nün koşullar ı ve ileri
ye dön ük ıs te kler göz önüne alınarak pren slplerın saptanması yolunda 
çal ışmal ar yapılınas ı planlanmıştır . 

• Dah a önceki yıll arda planlandıgı gibi konfera ns ve sergı salonları , sa
natç ı ı şlikl e rı. konservasyon l aboratuvar ları ve ulu s lararas ı niteliktek i 
konuklar ı için dü zenlenecek misafirh anesi ile kültü r merkezi olarak 
d ü nya kü ltürüne açılması yönünde çal ı şmalar 

• Yıld ız Bah çesi gırı şındekı bınanın Belediye 'de n al ınmas ı ıç ın resını ya
z ı şmaların başlatılması 

• Palanga Caddesi'nın yeni bi r düzenlemeyle özel bir kültür yolu haline 
getirilmesi konu s unun 1997 programına alınmas ı 

KÜL TÜR-SANAT-TANlTlM· YA YlN 

• Ken t plan lamas ı ıçınde bır kültür merkezi olarak planla n a n Yıldız Sa
rayı yap ıl ar toplulugunda s ürekli ve çok yönlü kül tür etkinlikler ı nin ya
pılması amaçlanmaktadır . 

• Yıldız Sarayı kompleks i ıçınde yer alacak ulusal ve ulu s lararas ı kong
re, sempozyum , semıner . söyleşi, gösterı. serg1leme vb. e tkinlikler . özel
likle gen ç kuşagın ilgı alanı olacak biçimde d üzenlenmelidir. Bu konu
d a dünyadak i geli şmeler s ürekli ız lenmelidlr. 

• ICC ROM . !CR ve Avrupa Konseyi 'ne baglı İ talya Ven edik 'te bul u nan Us 
ta Egıt ım Merkezi ile bizzat görü şme l e r yapılarak bu mekanların ulus 
l araras ı Restorasyon ve Konservasyon Merkezi olarak degerlendirilme
sı kon usunda görü ş birligine varılmış tır . Bu Merkez 'de verilecek egıt ı

me çok yönlü katkıda bulunacaklarını bildlrmışlerdır . Bu konuda ön e
rı talebinde bulunulmuştur . Plan ve program ıçın görüşmeler devam e t
mektedir . 

• Perıodlk kül tür · turızm hızmetının sürdü rül mesi (Ekli 1996-199 7 yılı 

grafik ve çizelgel 
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• TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı . Kültür Tanıtım Yardımc ılıgı . 

Beylerbeyi Sarayı 1996 yılı çal ı şmalar ı kapsamında hedeflenen yayın
lar için ön çalı şmalara baş l anmas ı 

4. AYNALIKAVAK KASRI 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

• Ayn al ıkavak Kasrı ' nın ge li şmes i çevre sorunlarının çözümlenmesiy le 
gerçekleşcb il ecek ti r. Bugün müze-saray. Türk Çalgıl ar Müzesi ve 
Türk Müz iği Araştırma Merkezi olarak i ş l evi belirlenen Ayn alıkavak 

Kasrı . Mill i Saraylar iç inde özel bir konuma sahiptir . Kasır . H al iç' te 
günümüze ulaşmayan kasırl ar içinde Aynal ıkavak Sarayı olarak bili
n en yapılar topluluğundan bugüne ulaşan tek örnektir. 

Turistik gezi programlarının oldukça dışına dü şmes i nedeniy le yeni 
bir geli ştirme programı uygulanmas ı . Kasrın yakınındaki Çağdaş Sa
n a tlar Müzesi olarak düzenlenecek olan Feshan e ve Eyü p' te n ok tala
n an yeni olu şacak k ü ltürel aksın içinde yeralınas ı yapılacak program 
d a göze tilmesi. 

Hız l a gerçekleş tiril en çevr e düzenlenmesi ve Mill i Savunma Bakanlı

gına baglı olan eski gümrük de po larının bi r bölü münün Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi Başkanlığına devredilmesi yolunda gırı şi mler (ge
r ekli yaz ı şına l ar yapılmıştır ) 

Belir t ilen çalı şm aların proj elendirilmesi için ger ekli araştırma ve ince
lemelere yönelik (kaz ı yapı l ması ve arşiv belgelerinin taranmasıl ulu
sal ve ulu slararas ı işbirliği imkan larının araştırılınasına devam edil
m ektedir. 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Periodik kültür-turizm hizm etinin sürdürülmesi (Ekli 1996- 1997 yılı 

gr afik ve ç izelgel 

Mimari Koruma Bagı ş ı " iç in Getty Gr an t Vakfı ' na başvurulmuştur. 

Sonuç yaz ı s ı beklenmektedir . 

Getty Grant Vak fı ' n dan çıkacak sonuca bağlı olarak projenin diğer 
aşaınalarına geç ilebilecektır. 

Belirtilen i ş l evine uygun olarak Türk ınüz igi araştırmalar ı . arş ıvı . mü 
zesi ve uygulamalarının bir bütün olarak planlan arak düzenlen ecek 
etkinliklerle h alka yansı tılması . 

1996 yılı programında h edeflenen yayı n çalışmaları 1997 programı 
iç inde değerlendirilm es i 

Tarih i belge ve bulgular a dayanılarak hazırl anan Tü rk Çalgılar ı Sergı 

si vb . etkinlikler in geli ş tiril e rek periyodik süreçlerde sergi. konferans. 
k onser ve gösterilerin ulusal ve ulu slararas ı düzeyde yap ılmas ı. 
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* Gelişme programlarının paralelinde başta istanbul Kültür Festivali ol
mak üzere ulusal ve ulusararası etkinlikler için planlanması ve proje
ye bağlanması. 

5. IHLAMUR KASRI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

lhlamur Kasrı'nın gelişmesi çevre sorunlarının çözümlenmesi ile ger
çekleşebilecektır. Bu çevrenin zaman içerisinde gelişmesi ve olumlu 
yönde değişmesini sağlayacak verilerin saptanması çalışmasına de
vam edilmektedir. 

Ihlamur Kasırları ve yakın çevresine alt bilgilerin derlenmesi Için kay
nakların yeniden taranınası ve var olan kaynakların değerlendirilme
si çalışmaları 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Periodik kültür-turizm hizmetinin sürdürülmesi (Ekli 1996-1997 yılı 
grafik ve çizelgel 

Çocuklar için güzel sanatlar eğitimi (devam eden program) 

Değişik yaş gruplarına müzik etkinlikleri Için olanaklar sağlanması 
için araştırmalar 

Kasrın sınırları içinde yer alan açık alanda açık hava müzesi oluştu
rulması çalışmaları 

6. MASLAK KASIRLARI 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 
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Mastak Kasırları'nın gelişmesı. çevre sorunlarının çözümlenmesiyle 
gerçekleşebilir. Bugüne kadar Milli Saraylar'a bağlı diğer birimler 
içinde özellikle farklı bir işlev öngörülmüştür. Maslak Kasırları. dün
yada egemenlik kavramıyla birlikte geleceğin sorunlarını düşünen ve 
bunu her 23 Nisan'da kutlayan bir ulus olarak yaşama sürekli geçir
mc ve güne uyarlama yönünden programlanmıştır. 

Mastak Kasırları'nın yakın yeşil çevresinin bütünlüğünün sağlanma
sı yolunda mülkiyet sorununun çözülmesi projesi çerçevesinde: ana
yola paralel olarak uzanan parça. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı tarafından bünyemize devredilme aşamasındadır. 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı bölümler ile ilgili sorunlar devam et
mektedir. 

Maslak Kasırları konusunda sınırlı bilgllerin aşılması Için çok yönlü 
arşivlerin taranması. anı ve belgelerin toplanınası programlanmıştır. 
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KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Period ik kültür-turizm hizme tinin sürdürülmesi (Ekli 1996- 1997 yı lı 

grafik ve çizelgel 

Projeleri hazır l anm ış olan açık ha va top lant ı m erkezinin yeniden göz
den geçirllerek e n k ısa sü rede yaşama geçirilmesi ve etk tn liklere aç ı l 

ması programlanınıştır. 

7. YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

Kasır. doga l ve tarihi çevresi lle kültür deger ieri açısından özgün özel
likler (Termall taşır. Ata türk 'le Ilişk il e rt aç ısından ayr ı özellikler taş ır. 

Bu açıdan bugün Müze olarak kullan ılan Atatürk Köşkü yalın mima
risine karşılık taş ıd ıgı anı degerlend tri lerek yeniden farklı açıklamala 

rı ı çe recek biç imde düzen lenmesi planlanm ı ştır. 

Araştırmal ar müze kim ligini geliştirici oldugu ka dar Ata türk 'ün bura
dak i var lı gını duyurucu nitelikte olmasına dikkat edilmektedir. Bu 
konuda ön çalı şmalar başl at ılm ışt ı r. 

KÜLTÜR-SANAT-T ANlTlM-YA YlN 

• Ata türk 'ün Yalova'da ve Florya Köşkü 'ndeki yazlık yaşam . çal ı şmala 

rı hakkında araştırmalarla Kilise kalıntıları ve Yalova Termal alanının 
tarihi ge li şimi üzerine daha önce yapılmış çal ı şmaların yenide n d eger
lendirmeye alınması 

Periodik kültür-turizm hizme tlerinin sü rdürülmesi (Ekli I 996- I 997 
grafik ve çizelgel 

8 . FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 

Florya Atatü rk Deniz Köşkü Cumhuriyet döneminin degişme anlayışı 

iç inde özellikleri ve anı degeri ola n bir yapıdır. Florya Ata türk Deniz 
Köşkü "Birinci Ulusal Mimarlık Akımı"nın ardından Atatürk 'ün is tek
Ie rt dogru ltusunda mimarlıktakt degişmelerin çok özel bir örnegidir. 
Yapılar toplulugu Mimar Seyfi Arkan " ın bir tasarımıd ır . 

Deniz Köşkünün toplantı salonu . çalışma odası ve geniş koridorları 
sürekli ve degişen sergilere ayr ılması projesi çerçevesinde kasrın özgün 
iç tasarımı ve diger özgün belge topla ma çal ışmaları (başlatı lmıştırl 

KÜLTÜR-SANAT-TANITIM-YAYlN 

Periodik kültür turizm hizmetlerinin sürdürülmesi (Ekli I 996- 1997 
yılı ziyaretçi grafik ve çizelgesi) 

Sah il bandında iki yanda buluna n parse llerin Belediyede n istenmesi 
yolunda ki gırıştınler 
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IX. DIŞ İLİŞKİLER 
Geride bıraktığımız iki yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 

ilişkileri bakımından en iyi biçimde değerlendirilmiş. parlamentolararası 
ilişkiler yönünden dostlukları pekiştirici girişimlerde bulunulmuştur. 

Böylelikle. uluslararası platformlarda parlamentomuzun ve Yüce Meclisi
mlzin temsili ve sesinin duyurulması görevi başarıyla yerine getirilmiştir. 

Parlamentomuzun uluslararası platformlarda etkin bir biçimde temsl
line, dünya parlamentoları lle karşılıklı dostluk ve güvene dayalı ilişkirln 
pekiştirHip geliştirilmesine yönelik olarak Sayın Başkanımız ve Sayın 
Başkanvekillerimizin gerçekleştirdiklerı ziyaret ve görüşmeler münferıt 
heyetierin ziyaret ve davetleriyle pekiştirllmiştir. 

1. BAŞKANLIK DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRiLEN TEMASLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildiklerı tarihten sonra 
ilk ziyaretini 4-5 Mart 1996 tarihlerinde Gürcistan'a yapan Sayın Başka
nımız iki yasama yılı süresinde; İrlanda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı
zistan. Litvanya. Özbekistan, Rusya. Türkmenistan, Filistin, İsrail, Mısır, 
ABD. Arjantın. Avustralya. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan. Japonya ve 
Yeni Zelanda parlamentolarının resmi çağrılısı olarak bu ülkelere ziyaret
lerde bulunmuşlar. parlamentomuz ve ülkemiz açısından çok yararlı gö
rüşmelerde bulunmuşlardır. 

TBMM 20. Dönem iki Yasama Yılı boyunca Başkanlık düzeyinde ger
çekleştırilen temaslar şöyle sıralanmıştır: 

- AVRUPA ÜLKELERİ 

İRLANDA 

29 Nisan-2 Mayıs 1996 TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin İrlanda Meclis Başkanı 
Sean Treacy'nin davetiisi olarak bu ülkeyi zi
yareti. 

- RUSYA FEDERASYONU VE ESKİ SOVYET CUMHURİYETLERİ 

AZERBAYCAN 
ı 9-20 Mart 1997 

26-30 Mayıs 1997 
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TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Azerbaycan Meclis Başka
nı Aleskerov Murtuz'un davetiisi olarak bu ül
keyi ziyareti. 
Azerbaycan Meclis Başkanı Sayın Aleskerov 
Murtuz ve beraberindeki heyetin TBMM 
Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin davetiisi 
olarak Türkiye'yi ziyareti 
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GÜRCiSTAN 
4-5 Mart ı 997 

KAZAKİST AN 
ı 2- I 8 Haziran ı 996 

ı 3 - ı 5 Mart 1997 

KlRGlZiSTAN 
15- ı 7 Mart ı 997 

LiTVANYA 

TBMM Başkan ı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Gür cistan Meclis Başkanı 
Zurab Zhvania'nın davetiisi olarak bu ü lkeyi 
ziyareti. 

Kazak istan Senato Başkanı Omlrbek Baygeldi 
ve beraberinde bir parlamento h eyeti ile 
TBMM Başkanı Sayın Musta fa Kalem li'nin da
vetlisi olarak Türk iye'yi ziyareti. 
TBMM Başkan ı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Kazakistan Senato Baş 

kanı Omirbek Baygeldi'nin davetiisı olarak bu 
ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkan ı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Kırgız istan Meclis Başka

nının davetiisi olarak bu ü lkeyi ziyareti. 

28 Nlsan-2 Mayıs 1997 Litvanya Mecl is Başkanı ve beraber indeki bir 
parlamen to heyeti ile TBMM Başkanı Sayın 

Mustafa Kalemli'nin davetiısı olarak Türkıye'yi 

ÖZBEKİST AN 
ı 7- ı 9 Mart ı 997 

RUSYA 
14- 18 Temmuz 1996 

TÜRKMENİST AN 
ı ı- ı 3 Mart ı 997 

-ORTADOÖU 
FiLiSTiN 
7-90cak 1997 

ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Özbekistan Meclis Başka
nının davetiisi olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkan ı Sayı n Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Rusya Federasyonu Dev
let Duması Başkanı Selezniyev'in davetiisi ola
rak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki h eye tin Türkmenistan Meclis 
Başkanının davetiisi olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki h eyetin Filistin Meclis Başkanının 
davetiısı olarak bu ülkeyi ziyareti. 
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İSRAiL 
4-9 Ocak 1997 

MISIR 
1-6 Ey lül 1996 

- DİGER ZiYARETLER 
ABD 
7-10 Eylü l 1997 

ARJANTİN 
17-24 Mart 1996 

AVUSTRALYA 
15-24 Ey lül 1996 

GÜRCiSTAN 
4- 13 Agustos 1 996 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin İsrai l Meclis Başkan ı Dan 
Tichan'un davetiisi olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Mısır Meclis Başkanı Fet
hı Surur'un davetiisı olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalem l i'nın 

ABD Tem silciler Meclisi Başkanı Newt Grin
wich 'in dave tii s ı olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Arjantın Senato Başkanı 
Sayın Ruchaufun davetii s ı olarak bu ü lk eyi 
ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Avu stralya Sen ato Başka
nı Margare t Reıd 'in dave tıısı olarak bu ülkeyi 
ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Gürcistan Mecl is Başkanı 
Zurab Zhvania' nın davetiısı olarak bu ü lkeyi 
ziyareti. 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
4-9 Kasım 1996 Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresı 

Daimi Komitesi Başkan ı Qiao Shı beraberinde 
bir parlamento heyeti ile TBMM Başkanı Sa
yın Mustafa Kalemli'nin davetiısı olarak Tür
kıye'yi ziyareti. 

HİNDİSTAN 
9- 14 Agu stos 1997 

JAPONYA 
19-25 Şubat 1997 
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TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve be
raberindeki heyetin Hındıstan Meclis Başka
nının davetiisı olar ak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli ve b e
raberindeki heyetin Japonya Üst Mecl is Baş
kanı Juro Saito'nun dave tiı sı olarak bu ü lkeyi 
ziyareti . 
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YENİ ZELANDA 
2-7 Nisan ı 996 Yeni Zelanda Meclis Başkanı Peter Wilfred 

Tapseli ve beraberinde bir parlamento h eyeti 
ile TBMM Başkan ı Sayın Mu stafa Kalemli'nin 
davetiisi olarak Türkiye'yi ziyareti. 

2. BAŞKANVEKiLi DÜZEYİNDEKİ HEYETLER 
Anı lan dönemde. Türkıye Büyük Millet Mecli si Başkanvekilierimiz 

Sayın Hasan Korkmazcan , Sayın Yasin Hatiboğlu. Sayın Kamer Genç ve 
Sayın Uluç Gürkan çeşitli ülke parl amentol arının resmi çağrılısı olarak 
gerçekleş tirdikle ri ziyaret ve görü şme l e rle parlamentomuzun dış ili ş kil e 

rinin ge li ş tirilip . güçlendirilmesine bu ülke par l amentolarında ulusumu
zun sesinin duyurutmasına önemli kat kılarda bulunmuşlardır. 

Sayın Başkanvekili erimiz tara fından bu bağ;lamda gerçekleştiril en zi
yare t ve görü şmel e r ise şöyl e s ıralanmıştır : 

3-8 Haziran ı 996 

ı 9 -20 Temmuz ı 996 

17-2 4 Eylül 1996 

20-25 Ağ;u stos I 996 

2 ı -2 6 Ekim I 996 

25-29 Ekim ı 996 

TBMM Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan ve be
raberindeki heyetin Fas Meclis Başkanı Jalal 
Es-Said'tn konuğu olarak bu ülkeyi ziyareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç ve be
raberindeki heyetin KKTC Cumhurıyet Meclisi 
Başkanı Ayha n Halit Acarkan ' ın konuğu 

olar ak 20 Temmuz Barı ş Hare ka tı 

yıldönümünde bu ülkeyi ziyareti . 

TBMM Başkanvekili Sayın Hasan Korkmaz
can Başkan lığında TBMM Kültür . Sanat ve 
Yayın Kurulunun Kazakis tan ' ı ziyare ti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Hasan Korkmaz
can ve beraberindeki heyetin Yeni Zelanda 
Meclis Başkan Yardımcısı Peter Hilt'tn konuğ;u 
olarak bu ülkeyi ziyare ti. 

TBMM Başkanvekt!t Sayın Uluç Gürkan ve be
raberindeki heye tin Yugoslav Federal Meclisi 
Başkan Yardımcıs ı Radmilo Bogdonoviç'tıı da
vetlist olarak bu ülkeyi ziyare ti. 

TBMM Başkanvekil i Sayın Yasin Hatıpoğlu ve 
beraberindeki h eyelin Pakis tan Meclis Başka

nı Ghau s Buksh Maher 'tn davetltsl olarak bu 
ülkeyi ziyare ti . 
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2-5 Kasım 1996 

14-16 Kasım 1996 

17-20 Mart 1997 

TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç ve be
raberindeki heyetin Yugoslavya Federasyonu 
Karadag'daki seçimleri izlemek üzere bu ülke
yı ziyareti. 

TBMM Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan'ın 

KKTC'nin 13 üncü kuruluş yıldönümü tören
lerine katılmak için bu ülkeyi ziyareti. 
TBMM Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan ve be
raberindeki heyetin Çek Cumhuriyeti Meclisi 
Başkan Yardımcısı Jir! Vlach'ın davetlist ola
rak bu ülkeyi ziyareti. 

13-17 Nisan 1997 TBMM Başkanvekili Sayın Kamer Genç ve be
raberindeki heyetin Slovakya Meclis Başkan 
Yardımcısı Sayın Marlan Andel'in davetlist 
olarak bu ülkeyi ziyareti. 

3. MÜNFERİT HEYETLER 

İki yasama yılı Içerisinde parlamentomuzun uluslararası platformlar
da temsili amacıyla münferıt heyetler oluşturulmuştur. Bu heyetler 
tarafından gerçekleştırilen temaslar ise şöyle belirlenmıştır : 

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 

15-16 Ekım 1996 

ÇİN 
13-22 Temmuz 1997 

KKTC 

Federal Alınanya'da düzenlenen Global 
Parlamenter Forumu'na TBMM'den bir parla
menter heyet katılmıştır. 

TBMM Çin Dostluk Grubunun Çin'! ziyareti. 

28 Ekim-4 Kasım 1996 KKTC Cumhurıyet Meclis Ekonomı, Maliye. 

MAKEDONYA 

2-5 Mart 1996 

15-20 Ekim 1996 

YUNANİSTAN 

12-16N!san 1997 

Plan ve Bütçe Komitesi, TBMM Başkanlıgının 
konugu olarak ülkemizi ziyaret etmıştır. 

Makedonya Meclisi Genel Sekreteri igor 
Spirovski Başkanlıgında bir heyetin TBMM 
Genel Sekreteri Sayın Necdet Basa'nın 

konugu olarak ülkemizi ziyareti. 

TBMM Genel Sekreteri Sayın Necdet Basa'nın 
Makedonya Meclisi Genel Sekreteri igor 
Spirovski'nin konugu olarak bu ülkeyi 
ziyareti. 

TBMM'den bir heyetin "Dogu Akdenız Bölgesı 
Genç Parlamenter Toplantısı"na katılımları. 
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4.ULUSLARARASIGRUPLAR 

Gerlde bırakılan süreç içerisinde Uluslararası Gruplarla ilişkilere ve 
bu platformtarla uluslararası sorun lara bakış açımızın anlatılması konu
suna özel bir önem verilmiştir. Uluslararası Gruplar düzeyindeki temas
lar ise şöyl e saptanm ı ştır. 

- AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİGİ TEŞKiLATI PARLAMENTER 
ASAMBLESİ 

3-9 Temmuz 1996 AGiT Parlamenter Asamblesı Genel Kurul 
Toplantı sı Stockholm'de yapılmıştır. 

17 Aralık 1996 AGİTPA Genel Sekreteri Spencer Oliver'in 
AGİTPA Türk Grubunun davetlist olarak ü l ke-
miz! ziyareti. 

28 Nisan-2 Mayıs 1997 AGİTPA Başkanı Javier Ruperez ve beraberin
deki heyetin Türkiye'yi ziyareti. 

4-8 Temmuz 1997 AGiT Parlamenter Asamblesı Genel Kurul 
Toplantısı Varşova'da yapılmıştır. 

-AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ 

22-26 Ocak 1996 

22-26 Nisan ı 996 

24-28 Haziran I 996 

23-27 Eylül I 996 

27-3 ı Ocak ı 997 

2 ı -26 Nisan 1997 

26-28 Mayıs ı 997 

AKPM 1996 yı lı Birinci Genel Kurul toplantısı 
Strasburg'da yapılmışt ır. 

AKPM 1996 yı lı İkincı Genel Kurul toplantısı 
Strasburg'da yapılm ı ştır . 

AKPM 1996 yılı Üçüncü Genel Kurul top lantı-
sı Strasburg'da yapılmı ştır. 

AKPM 1996 yı lı Dördüncü Genel Kurul top
lantı sı Strasburg'da yapı l mıştır . 

AKPM 1997 yılı Bırıncı Genel Kurul toplantısı 
Strasburg'da yapılmıştır. 

AKPM 1997 yılı İkincı Genel Kurul toplantısı 
Strasburg'da yapılmıştır. 

AKPM İlkbahar toplantıları Bükreş'te yapıl
mıştır. 

-AVRUPA BİRLİGİ-TÜRKİYE KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 

24-26 Haziran I 996 

ı 9-20 Kasım ı 996 

14- ı 6 Nısan 1997 

Avrupa Birligi 38. Karına Parlamento Komis
yonu toplantısı Ankara'da yapılmıştır . 

Avrupa Blrlıgt 39. Karına Parlamento Komis
yonu topl antısı Brüksel'de yapılmıştır. 

Avrupa Btrligı 40. Karma Parlamento Komis
yonu toplantısı Ankara'da yapı l mıştır. 
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- KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİGİ PARLAMENTER ASAMBLESİ 

12-1 3 Haziran 1996 

1 1- 12 Aralık 1996 

17- 19 Haziran 1997 

KEİPA 7. Genel Kurul toplantısı Bakü 'de ya
pılmıştır. 

KEİPA 8. Genel Kurul toplantısı Tillls'te yapıl 

mıştır . 

KEİPA 9. Genel Kurul top lantısı Atina'da ya
p ıl mış tır . 

-KUZEY ATLANTİK ASAMBLESİ 

15- 19 Mayı s 1996 

17-21 Kasım 1996 

KAA İlkbahar Genel Kurul top lantısı Atina'd a 
yapılmışt ı r. 

KAA Yıllı k Genel Kurul toplantı s ı Paris'de ya
pılmış tır. 

28 Mayıs-2 Haz ıran 1997 KAA İlkbahar Genel Kurul toplantı s ı Lüksem
burg'da yapılmıştır. 

- PARLAMENTOLARARASI BİRLİK 

15-20 Nisan ı 996 95. Parlamentolararas ı B ı r lik Genel Kurul 
toplantısı İstanb ul'da yapılmış tır. 

16-2 1 Eylül 1996 96. Par lamentolararası Birlik Genel Kurul 
toplantısı Pekln'de yapılmıştır . 

10-15 Nısan 1997 97. Parlamentolararası Birlik Genel Kurul 
toplantı s ı Seul'de yapılmıştır. 

10-17 Eylül 1997 98. Parlamentolararası Birlik Genel Kurul 
top lantıs ı Kah!re'de yapılmış tır. 

- BATI AVRUPA BİRLİGİ PARLAMENTER ASAMBLESİ 

22-23 Şubat 1996 Batı Avrupa Blrligl Asambles ı Olaganüstü 
toplantısı Londra'da yapılmış tır. 

3-6 Nısan 1996 BAB Asamblesı 4 ı . Olağ;an Genel Kurul top
lantısı Paris'de yapılmıştır. 

1-7 Ekim 1996 BAB Asamblesl Başkanı Sir Dudley Smith'In 
BAB Türk Grubunun daveti ısı olarak ülkemi
zi ziyareti. 

2-5 Aralık ı 996 

2-5 Hazıran 1997 
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BAB Asamblesı 42. Olağ;an Genel Kurul top
lantısı Paris'de yapılmıştır . 

BAB Asamblesı 43. Olağ;an Genel Kurul top
l an tısı Paris'de yapılmıştır. 
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5. DİÖER FAALİYETLER 

DIŞİŞLERi KOMiSYONUNUN FAALİYETLERİ 

26-28 Şubat 1996 

2 1 -23 Ek im 1 996 

ı 8-20 Kas ım ı 996 

Fransa Senatosu Dış işleri Komisyonu Başka 

nı Xavıer de Villepin ve beraberindeki heyetin 
TBMM Dış i ş l e ri Komisyonunun davetiisi ola· 
rak ülkemizi ziyareti. 

TBMM Dış iş l e ri Komisyonu Başkanı Sayın 

Sedat Aloglu 'nun Fin landiya Par lamentosu 
Dışişl e ri Komisyonunun davetiisi olarak bu 
ülkeyi ziyareti. 

TBMM Dış iş l e ri Komisyonu Başkanı Sayın 

Sedat Aloglu ve beraberindeki heyetin Bu lga
ristan Parlamentosu Dışi ş l e ri Komisyonunun 
dave tiis ı olarak bu ülkeyi ziyareti. 

İNSAN HAKLARI KOMiSYONUNUN FAALİYETLERİ 

2 1 -24 Ocak ı 997 TBMM İnsan Hakları Komisyonunun Yuna
nıstan' ı ziyareti. 

6 . DOSTLUK GRUPLAR! 

20. Yasam a Döneminde 44 Dostluk Grubu kurulmu ştur. Bunların 

dışında iki Dostluk Grubu da kuru lu ş aşamasındad ı r . 

X. KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU ÇALIŞMALARI 

Türkıye Büyü k Millet Mecl isi çatıs ı altında faal ıyet göster en . TBMM 
Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturu lan ve TBMM'de grubu bu lunan 
siyasi partilerimizin de ayrıca temsilci verdıgı TBMM Kültür, Sanat ve Ya
yın Kurulumuzun 1996 ve 1997 yı lı faaliye tlerinden kısaca bahsedilecek
tir . 

1984 yılında TBMM Başkan lık Divanının ald ıgı bir kararla ol uşturu

lan Kurulumuz. geçen zaman ıçerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmas ı husu sunda görev üstlenmiş. Milli Ege
menlik ilkesinin geniş halk kitlelerine yaygın laş tırılarak benimsetılmesi , 

çogulcu , katılımcı demokrasiınizin tan ı tılması . u lu sumuzun ve ülkemizin 
sahip oldugu kü l tür ve tabia t varlıklar ı ile her türlü tarihi ve sanatsal de· 
geri olan birikimlerimizin korunması . yaşatılması ve tanıtilm ası faal iye t
ler i bugüne kadar başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen konular üzerinde çal ışmalar yapan ve polıtıka
lar üreten Kurulumuz. 1996 yılında TBMM içtüzügünde yapılan degi şik· 

Iık ile kurumsal laştırılmış ve böylece kalıc ı lı gı saglanmıştır. 
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1984 yılından başlayarak Kurulumuzun organize ettıgl kapsamlı tö
renlerle 23 Nlsan'lar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hüvıyetınln 
yanısıra. millet iradesinin yönetime egemen oluşunun yıldönümleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümleri olarak kullanmakta
dır. Bu törenler sırasında. kutlama kapsamında bilimsel. kültürel. sanat
sal ve sportif etkinliklere de yer verilmektedir. 

Kurulumuz. faaliyet alanları içerisinde yer alan etkinlikleri gerçekleş
tırrnek için çeşitli kurum. kuruluşlar ile ve özellikle de üniversitelerimiz 
ile işbirligl içerisinde bulunmaktadır. 

ünıversıtelerımızle işblrligı yapılarak gerçekleştırilen bilimsel toplan
tılarda, toplumumuzda var olan demokrasiye Inanç ve baglılık. demokra
tik geçmişimiz, ulusumuzun bir bütün halinde vermiş oldugu Kurtuluş 
Savaşımız ve aşamaları. ulusal kurtuluşa yönelik olarak Anadolu'da ger
çekleştirilen yerel ve ulusal kongreler, tüm ınsanlıgın kabul ettıgı evren
sel degerler. ınsan hakları. barış gıbı kavramlar, tarihi ve ilmi boyutu ile 
ele alınmaktadır. Bilimsel toplantılar ve bu hususta yapılan araştırmalar, 
Kurulumuzcakitap haline getirilerek, genış bir okuyucu kitlesinin Istifa
desine sunulmak üzere üniversiteler!mize. halk kütüphaneler!mize ve il
gıli çevrelere ulaştırmaktadır. Bugüne kadar 80 adet çalışmamız kitap 
haline getirilmiştir. 

Kurulumuzun son Iki yıldaki ana politikaları, dünya üzerindeki Türk 
kültür varlıklarının tespitı, korunması ve yaşatılmasına yönelik çabalar 
ile bölgemizde ve dünyada gelişen ve degışen sıyasal ve sosyal koşulların 
ışıgında, dünya milletler topluluguna yeniden dönen Türk Cumhuriyet
lerı ile olan Ilişkilerimizin geliştırilmesi üzerine kurulmuştur. 

Tarihi ve siyasi sebeplerle belli bir süre de olsa uzak kaldıgımız yenı 
Türk Cumhuriyetlerı ile parlamentolararası ilişkilerin geliştıriimesı. sıya
sal ve ekonomik alandakllşbirligının artırılması ve ortak degerierimiz hu
susunda politikalar üretilmesi. hedeflerimizden en önemlileri olmuştur. 
Dünya üzerindeki Türk kültür ve tabıat varlıklarının envanterlerının çı
kartılması, korunması. yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Adriyatik'ten 
Çin Seddine kadar uzanan cografyada bulunan tüm ülke parlamentoları 
ile bu amaç dogrultusunda lşbırııgıne gidilmesi ve ortak politikalar üre
tilmesi kabul edilmiş, Kurulumuzun bu kararı, TBMM Başkanlık Dlva
nınca benimsenerek uygulamaya konulmuştur. 

Bu çerçevede. Kazakistan ve Kırgızistan parlamentoları ile karşılıklı 
temaslar ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Balkanlarda bulunan Türk kültür varlıklarının tespiti ve teselli ama
cıyla yenı bir çalışma başlatılmış ve bu çerçevede Bulgaristan ve Make
donya'ya ziyarette bulunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Azerbaycan Milli Meclisi ortak bir ka
rarla Iki kardeş halkın tarihi dostluguna yaraşır bir lşblrliglyle. Azerbay-

80 

TBMM KUTUPHANESI



can Milli Meclisinde Parlam ento Kütüphanesi olu şturulması kararına 

varmışl ardır. Yeniden yapılanan Azerbaycan ' ın hukuk sisteminin kurul 
masına katkıda bulunmak ü ze re ve ülkemizde uygulanmakta olan her 
türlü hukuki dokümanların Azerbaycanlı parlamenterlerin yararlanma
sına imkan sagtayacak her tü rlü al tyapı ve teknik donanıını Türkiye Bü
y ük Millet Meclisince temin edilecek bir kütüphane. TBMM imkanlar ıyla 

gerçekteşt i rilm i ş. Türk Parlamen to Heyetinin Azerbaycan·a yaptıgı r esmi 
ziyaret sıras ında iki Meclis Başkanınca müşte reken hizm ete açılmış tır. 

Bu kütüphanede görev alan Azerbaycanlı personel Türkiye'de egıtilmi ş. 

bilgisayar ortamında hizm et üreten kütüphanenin . TBMM Kü tüphan e
siy le organ ık bagı kurulmuş tu r. Azerbaycan'ın ileride Internet sis temine 
geçm esiy le birlik te. bu kütüphane de dünya ile ile ti şime geçecek tir. 

Kültür varlıklarının korunmas ı ve yaşatılmas ı amacına yönelik olarak 
yurt ı çeri sinde de büyük bir çalı ş ına başlatılmış tır . 

İ ç i ş l e ri Bakanlıgı ve tüm vilayetl erimiz ile i ş birligi yapılarak yü rü tülen 
bir çal ı şma il e tüm k ü l tür ve tabiat varlıkl arımızın korunması ve yaşatıl

mas ı h ed e fl enmiş tir. Tarihi dokunun korunması ve dogru amaçlarla kul 
l anılabilm es i amacıyl a başlatılan bu çalı şma kapsamında . geçmiş te ulu
sat kurtulu ş mücad elemizde k arargah olarak kullanılmış ya da ulusal ve 
yerel kongretere tanıklık ve ev sahipligi etmiş tarihi mek anlar ile ulu ön
der Atatü rk 'ün bizzat kullandıgı ya da ziyaret e ttıgı Atatürk Evi olarak bi
linen tarihi mek anlardan bir tanesi , Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
am aç dogrultu sundaki öncülügünü kanıtlamak üzere r estore edilerek 
"Milli Egem enlik Kül tü r Merkezi" veya "Millet Evi" gibi adlar altında kül
tür ve sanat etkinliklerine yer verilebilecek veya bilimsel toplantıların ya
pılabilecegı müze. kü tüphane, sanat galerisi. konferans salonu gıbı biçi
miy le yöre halkının hizmetine sunulmas ı ve böylece o vilayetimizle Tür
kiye Büyük Millet Mecl isi arasında m addi ve ınanevi köprü kurulması 

amaçlanmıştır . 

Ayr ıca, tüm illerde o ili parlamentoda tem sil etmiş . yasama hizm etin
de bulunmuş şahsiye tte r i n biyografi ve fotografl arının yer aldıgı "Milli 
Egementık Köşesi " proj e ıniz. tüm yurt ta gerçekleştirilmiş tir . 

1996 yılı Ekim ayı ıçeri sinde Kü l tür. Sanat ve Yayın Kurulu üyesi mil
letvekillerimiz. konunun uzmanı bilim adamları , yaz ılı ve görsel basını 

mızın tems il cil erınden otu şan bir heyet. Güneydogu Anadolu Projesi 
(GAP )' ın uygulandıgı illerden olan Şanlıurfa. Mardın ve Diyarbakır ü çge
ninde bulunan kültür ve tabia t varlıklarının mevcu t durumlarının tespi
ti ile GAP projesının uygulanmas ı ile bölged eki kültür ve tabtat varlıkla

rındaki ge lişmele r , yerinde incelenmek üzere bölgeye ziyarette bulunmuş 

ve tespit olunan hususlar . il gilıkurumlara Intikal ettirilmiştir . Bu ziyaret 
çerçevesinde. bölge hal kı ıle çeşı tlı vesilelerle, birlikte olunm uş ve ayr ıca 

iki ilimizdeki hasat bayram larına da i ş tirak edilmi şti r . 
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Aynı tarihlerde gerçekleştırHen Uluslararası İkincı Su Sporları Şenlik
lerine de iştirak edilmiştir. 

Kurulumuz yine. Çukurova Bölgemizde bulunan kültür ve tabtat var
lıklarının mevcut durumlarının tespiti amacıyla Adana, İçel ve Osmanıye 
lllerini kapsayan bir programı uygulamaya koymuş. Mersın ve Adana il
lerinin kurtuluş törenlerine iştirak ederek. yöre halkımızın Kurtuluş Bay
ramı coşkusu paylaşılmıştır. 

Kurulumuz ve TBMM Başkanlık Divanımız, almış oldugu ortak bir 
kararla kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan. gerek Osmanlı İmpa
ratorlugundan intikal eden ve gerekse Cumhuriyet dönemini simgeleyen 
tarihi ve sanatsal önemı haiz eserlerin, tematık ve kronolojik envanterle
rinin çıkartılması hususunda Başbakanlık nezdinde girişimde bulun
muştur. 

Öncelikle, özelleştirme kapsamında bulunan KİT'lerdeki her türlü ta
rihi ve sanatsal degeri bulunan eserlerin ve o kuruluşlardaki yönetım 
makamlarında, devrın devlet adamlarınca kullanılmış tarihi eser nıteligı 
taşıyan her türlü etnegrafik eşyaların envanterlerının çıkartılarak. oluş
turulması düşünülen müzede degerlendirilmek üzere Türkıye Büyük MH
let Meclisine kazandırılması çalışmaları Başbakaniıkça yürütülmektedir. 

TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARI 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuz son dönemde çok önemli bir ko
nu üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Zaman içerisinde Türk Dilinın kul
lanıını sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Yaşayan dünya dilleri arasında 
beş büyük dilden birisi olan Türkçemiz. zaman içerisinde. diger dillerin 
etkısı altında kalmış. egitiınde görülen bir takım zaaflar ve günlük hayat
ta yanlış kullanımlarla. zengın dilimiz dogru. anlaşılır ve dilin tüm zen
gınliklerini yansıtmaktan ve taşımaktan uzak bir konuma gettrilınlştır. 

Bugün herkesin kabul ettıgı gıbı Türk dili konusunda korumaya yö
nelik önlemlerin alınmasına gerek duyulmaktadır. Kurulumuz. yasaklar
dan ve dayalınalardan uzak bir biçimde Türk dilinin korunınası ve dog
nı kullanılınasına yönelik olarak özendirici. egıtıcı ve kalıcı çözüm arayı
şı içerisinde. katılımın artacagı ve sonuçlarının kalıcı olacagı bir çalışma
yı başlatmış bulunmaktadır. 

Tüm siyasi partileriınizln, Türk Dili Kurumunun ve çeşitli üniversite
lerimizin temsilcilerinden oluşan bu çalışma grubu, ilk toplantısını 

22 Aralık I 996 tarihinde, Ulu Önder Atatürk'ün ilk Dil Kurultayını top
ladıgı İstanbul Dolmabahçe Sarayında gerçekleştırmiş ve bu çalışınaların 
kamuoyunca da benimsenmesine yönelik olarak gırışımierde bulunmuş
tur. Konu. yazılı ve görsel basın aracılıgıyla kamuoyuna yansıtılınış ve 
tartışılmıştır. 

Bu çalışmaınızın sonunda. ilgili Devlet Bakanlıgı. yasal bir düzenle
ıneye yönelik çalışınalar başlatmış ve pek çok belediye meclislerimiz 
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Türkçe isimlerın kullanılmasın a ili şkin özend irici tedbirler almaya başla

mış t ı r. 

Kuru lumuz. 1996 yılında başl att ı gı ve Türk Dünyasına örnek olabile
cek bir başka çal ı şmayı da Mayıs ı 997'de Karaman 'da gerçekleştirmıştır. 

Karam anoglu Mehmet Bey tarafından Türkçe'nin Anadolu'da r esmi 
dil ilan edili şinin 720. yı ldönümü törenleri. Türkiye Büy ük Mil let Meclisi 
Kül tür. Sanat ve Yayın Kurulunun koordlna törlügünde, çeş itli üniver si
teler . Türk Dil Kurumu . Karaman Valiligı. Karaman Belediye Başkanlıgı 

i şbirligıy l e yürütülecektir. 13- I 4 Mayıs I 997 tarihinde. "Dil Başkenttın iz" 
Karam an ilimizde gerçekleştirilmlş olan "Dil Bayram ı" etkınlikleri çerçe
vesinde "Tarih İçerısınde Türk Dili Bilgi Şöl e ni" düzenlenmiştir. Bu etktn
likler e. Türk Cumhuriye tleri Azerbaycan. Kazakistan. Kırgız i stan . Türk
menistan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Kı rım Tatarl ar ı , Gagavuz Halk 
toplu lugundan. Ahıska Türklerinden parlanıenter. bilimadamı . halk 
ozanları ve sanatçı l ar ile Türkçenin konuşuldugu ülkelerden . Bulgaris
tan , Yunanistan, Makedonya, Bosna-Her sek . Romanya, Yugoslavya Fe
deral Cu mhuriyeti bilimadamları . dil uzman ları ile Japonya ve Alınanya 
gıbı ülkelerden de Türkologlar ve ayr ıca tüm üniversitelerde ve Türk Dil 
Kurumundan biliınadam lar ı ınız. bu toplantıya katılmış l ar ve çeş itli bildi
riler sunmu şlardır. 

Bu Dil Bayramına TBMM Başkanlık Dlvanı hükümet üyeleri, Kültür , 
Sanat Yayın Kuru lu üyeleri. TBMM'de temsi l edilen siyasi partılerden 

üyeler i ştirak etmişl erdir. Bu anlamlı ve zengin organizasyonumuz. çok 
olumlu bir atmosfer ıç ınde cereyan etmiş ve Türk dilinin dünya dlllerı 

içerisindeki yerı ve önemı. bir kez dah a tespit ve tescil edilmiştir . 

Toplant ı sonunda, genış bir cografyada k esintisiz konuşulan Türk di
linin "Barı ş Dili" ilan edilmesi kabul ed ilmiştir. 

BİLİMSEL FAALİYETLER VE YAYlNLAR 

Bu dönem . Türk siyasi hayatının önemli yıldönüınlerine de tanıklık 
etmiştir. 

"Cumhurıye t Dönemınde Çok Partıli Siyasal H ayata Geçişin 50. Yıl-
dönümü" 

"Türk Medeni Kanununun Kabulünün 70. Yıldönümü " 

" İlk Anayasanın İlanının 120. Yı ldönümü " 

"Büyük Taarruzun 75 . Yıldönümü " 

gıbı önemli tarihi geli ş ınele r ve sü reç. tarih i ve bilimsel boyutuy la top
l antılarda ele al ın mış ve bu toplantıların sonuçl arı da zaman ıçe ri sinde 

yayın hayatına sunulacaktır. 

Ayrıca insan Hakları , Terör gıbı konularda araştırınalar yapılmış ve 
bunlar da kitap haline getirilmiş tir. 
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KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ 

Çeşitli zamanlarda Ankara. Samsun , Afyon , Hacıbektaş ve Kara
man 'da halkımızın yogun olarak katıldıgı sanatsal etkinlik ler ve k on ser
ler düzenlenmiştir. 

Denizli'de düzenlen en Ulu s lararası Kü l tür ve Müzik Festıvalin e, 

Ankara'da düzenlen en Ulu slararas ı Ankara Halk Oyunlar ı Festivaline 
ve Aspendos Opera ve Bale Festivaline 

TBMM'ce maddi ve manevi destek saglanmıştır. 

Ulu Önderimiz Atatürk'ün az bilinen veya bugüne kadar yayımlanma
m ış fo tograllarından o l u şan "Fotograllarla Atatürk Sergisi" . TRT ile ı şbir

ligı yapılarak Anıtkabir 'de açılmı ş. bu sergi çeş itli illerimizde tekrarlan
dıktan sonra KKTC. Almanya. Avusturya ve Belçika'da da aç ılarak bura
da yaşayan insanlarımıza ve gençlerımıze Ulu Önderimiz! tanıtma imka
nı bulunmuştur . 

Türkiye Büyü k Millet Meclisi'nin 75. Açılı ş Yıldönümü m ü nasebetiyle 
haz ırlanan "Tarih İçerı sınde Türk Musiklsl Albümü" ile Dünya Ülke l erı 

Ulusal Kl asik Müzikler i Kollek slyonu" na Iş tirak ed il miş ti r. 

TBMM'nin aç ılı ş yıldönümlerinde (23 Nisanlardal TBMM ön bahçe
sinde halk konserl erı düzen lenmiş ve gelenek sel hale gelen "TBMM Ses 
ve I şık Gösterisi " de tekrarlanarak Halk -Parlamento kaynaşmasının en 
gü zel örnek l erı yaşanmıştır . 

Milli Birlik ve Ber aberlige vesile olması ve halkımızın moral gü cüne 
katkıs ı amacı dogrultu sunda ı 9 Mayıslarda Samsun'da . 26 -2 7 Agu stos
larda Afyon'da H avai Fişek Gösteril e rı düzenlenmiştir. 

Hacıbektaş İlçemizde gerçek leştıril en Hacıbektaş' ı Veli'y i anma etkin
lik lerinde ulusal b ir lik duygularının geliş tirilmesine yönelik olarak h er 
türlü m addi ve m anevi destek sagıanarak bilimsel kültürel ve sanatsal 
etklnlikler e yer verilmiştir. 

Kültür. sanat ve sosyal etk inlikler çerçevesinde Kültü r Bakan lıgı , TRT 
Gen el Müdürlügü ve Cumhurbaşkan lıgı Senfonı Orkestrası ile ışbirligı 

yapılarak. TBMM üyel erı ıçın göster ı ve konserler düzenlenmişti r. 

Milli egem enlik fikri ile çogu lcu ve katılımc ı demokrasinin erdemının 
l ş lendigı çocuk oyu nları ile TEMA Vakfı ile işb lrligı yapılarak dogal mira 
sın korunmasına yönelik olarak haz ırlanan çocuk oyunlarının , Anka
ra'da ve çeşi tli ıllerımızde sergtlenmes ı gerçekleştırilmiştır. 

Geçmiş yıll arda oldugu gıbı. son iki yılda da Gençlik ve Spor Gen el 
Müdürlügü Bınıcilik Federasyonu ve Türkiye Jok ey Kulübü ışbtrligıyl e 

gelen ek sel TBMM Kupas ı Koşu su ve BinlcUtk Yarı şmaları Mayıs ve Ekım 
aylarında yapılmış tır. 
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20 NCİ DÖNEM İLK İKİ YASAMA YILINDA 
TBMM'DEN ÇlKAN KANUNLAR 

(8 Ocak 1996 - 16 Agustos 1997) 

1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No. : 4139 

R.G. Tarih: 26.4.1996 

Kabul Tarihi: 22.4.1996 

R.G. No.su. : 22622 Mük. 

Bu kanunla; I 996 Mali Yılı Yılı Bütçesi kabul edilmiştir . 
••• 

Katma Bütçeli İdareler 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No.: 4140 Kabul Tarihi: 22.4.1996 

R.G. Tarih: 2.5.1996 R.G. No.su.: 22624 Mük. 

Bu kanunla; katma bütçeli ldarelerc aıt ı 996 Mali Yılı Bütçesi kabul 
edilmiştir. ... 
Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4141 

R.G. Tarih; 24.5.1996 

Kabul Tarihi: 22.5.1996 

R.G. No.su. : 22645 

Bu kanunla; Adalet Bakanlıgırıda görevlendirilecek üst düzey yönetl
cilerin atanması ile. Bakanlık merkez kuruluşundakl hizmetlerde çalışan 
müsteşar dışındaki hakim ve savcıların Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca uygun görülecek hakimlik ve savcılık görevlerine atanması hak
kında düzenlemeler getirilmektedir. 

••• 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Saydı 
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 254 7 Sayılı Yükseköğretim Ka

nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No.: 4142 Kabul Tarihi: 5.6.1996 

R.G. Tarih: 7.6.1996 R.G. No.su.: 22659 

Bu kanunla; İstanbul'da. Işık. Fatih, Sabancı, Bilgi ve Yeditepe isim-
lerini taşıyan vakıf üniversiteleri kurulmuş. Alanya Reisoglu Hukuk Fa
kültesi ibaresi Alanya Hukuk Fakültesi olarak degiştırilmiş ve ünlversl
telere yapılacak yardımın miktarı ile ligıli yeni düzenlemeler getirilmiştir. ... 

Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete 
Selahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4 ı 43 

R.G. Tarih: 20.6.1996 

Kabul Tarihi: 12.6.1996 

R.G. No.su. ; 22672 

Bu kanunla; Milletlerarası Finansman Kurum.una yapılması gereken 
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ödemelerle ilgili avanslara ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Bakanlar Ku
rulu belirlenen avans miktarını gerekttgindc üç katına kadar arttırmaya 
yetkili kılınmıştır. 

Türkiye Curnhwiyeti Hükümeti ile Kırgız Cunıhwiyeti Hükümeti Ara
sında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Ma
nas Üniversitesi Kunılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4144 

R.G. Tarih : 23.6.1996 

Kabul Tarihi: 20.6.1996 
R.G. No.su. : 22675 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lle Kırgız Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Blşkek şehrinde Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

Kanun No.: 4145 
R.G. Tarih: 23.6.1996 

Kabul Tarihi: 20.4.1996 
R.G. No.su. : 22675 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirligı Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundugunu 
Içermektedir. . .. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Degişiklik Yapılmasına Diş

kin Kanun 

Kanun No. ; 4146 

R.G. Tarih: 23.6.1996 

Kabul Tarihi; 20.6.1996 

R.G. No.su. : 22675 

Bu kanunla; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddele
rinde yer alan parasal sınırlar artırılmış; görev, kesin hüküm. Yargıtay'da 
duruşma, karar düzeltme. senetle Ispata ve sulh mahkeınelerindeki tak
sim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddeler
deki parasal sınırlarla ilgili bir ek madde getirilmiştir. ... 
Türk Vatandaşlan Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden Veri
len Ceza Mahkiımiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddele

rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Kanun No. : 4147 

R.G. Tarih: 30.6.1996 
Kabul Tarihi: 26.6.1996 

R.G. No.su. ; 22682 

Bu kanunla; Türk vatandaşlan hakkında yabancı ülke mahkemele-
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rlnce verilen kesinleşmiş ınahklııniyetlerln Türkiye'de yerine getirilmesi 
ve nakil masrafiarına yönelik olarak Türk Vatandaşları Hakkında Yaban
cı Ülke :vıahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerin
den Verilen Ceza Mahklımiyetlerlnin infazına Dair Kanunda degişiklikler 
yapılmaktadır. 

• •• 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde De~işik

lik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No.: 4148 

R.G. Tarih: 30.6.1996 

Bu kanunla; 

Kabul Tarihi: 26.6.1996 

R.G. No.su.: 22682 

- Sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı siste
mine gıren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek ısteyen eşle
ri Kurumun daimi üyeleri arasına katılmış. 

- Emekli maaşı sistemi getirilmiş, 

- Konut Ön Blriktlrim Fonu oluşturulmuş. 

- Emeklilik yardımına hak kazanan üyelerin emekli maaşı sistemine 
girmelerine yönelik düzenlemeler öngörülmüş, 

- Emekli maaşı sıstemine giren üyenin ölümü halinde kanuni miras
çılarına en son aylık emekli maaşının lO katı tutarında ölüm yardımı 
ödenmesi esası getirilmiştir. ... 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin De~iştirilmesine 

ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4149 Kabul Tarihi: 26.6.1996 

R.G. Tarih: 26.11.1996 R.G. No.su.: 22829 

Bu kanunla; Sayıştay birinci başkan ve üyelerının seçimine dair esas 
ve usullerle, sicillerine aıt düzenlemeler yapılmış. Sayıştay başkan ve 
üyelerinin seçimi için gerekli degerlendlrmeleri yapmak üzere Ön Seçim 
Geçici Komisyonu kurulmuş. kısmi denetim, verimlilik ve etkinlik deger
lendirmesiyle ilgili olarak Sayıştay'ın, yetkileri belirlenmiştir. 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Uy· 
gun Bulundu~na Dair Kanun 

Kanun No. : 4150 Kabul Tarihi : 25.7.1996 
R.G. Tarih: 31.7.1996 R.G. No.su.: 22713 

Bu kanun; Karadenız Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma-
sının uygun bulundugunu içermektedir. ... 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük 
İşleri Alanında İşbirligi ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4151 

R.G. Tarih: 31.7.1996 

KabUl Tarihi: 25.7.1996 
R.G. No.su.: 22713 

Bu kanun; Türkıye Cumhurıyetı ile Azerbaycan Cumhurıyetı Arasın
da Gümrük İşleri Alanında İşblrligı ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protoko
llin Onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması

nın Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4152 Kabul Tarihi : 25. 7,1996 

R.G. Tarih: 31.7.1996 R.G. No.su.: 22713 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurıyetı Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulundugunu Içermektedir . ... 
Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımla
rın Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Kanun No.: 4153 

R.G. Tarih: 31.7.1996 

Kabul Tarihi : 25.7.1996 
R.G. No.su.: 22713 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Moldova Cumhuriyetı Arasında
ki. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir . ... 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Kanun No.: 4154 
R.G. Tarih: 31.7.1996 

Kabul Tarihi: 25.7.1996 
R.G, No.su.: 22713 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhurıyetı arasında
ki; Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendtrıneyt Önle
me Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir . ... 
Türkiye Cumhuriyeti .. Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükü
meti ~asında Gelir Uzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Onleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduguna Dair Kanun 
Kanun No.: 4155 

R.G. Tarih: 31.7.1996 
Kabul Tarihi: 25.7.1996 

R.G. No.su.: 22713 

Bu kanun; Türkıye Cumhurıyetı Hükümeti ile Kazakistan Cumhurl-

TBMM KUTUPHANESI



yeti Hükümeti Arasında. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirıneyi Onleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının uygun 
bulundugunu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 
Kanun No. ; 4156 

R.G. Tarih; 31.7.1996 
Kabul Tarihi ; 25. 7.1996 

R.G. No.su. ; 22713 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında
ki, Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirıneyi Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. ... 
Ti,irkiye Cumh~riyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya 

Ilinin Kemer Ilçesindeki Taşınınazın Kazakistan Cumhuriyetine 
Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun

dugu Hakkında Kanun 
Kanun No.: 4157 
R.G. Tarih; 31.7.1996 

Kabul Tarihi : 25. 7.1996 
R.G. No.su.; 22713 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasın
daki, Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınınazın Kazakistan Cumhuri
yetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının uygun bu
lundugunu içermektedir. ... 
Bakanlıklar ve Baglı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna 

Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Kanun No. : 4158 Kabul Tarihi: 25.7.1996 
R.G. Tarih; 5.8.1996 R.G. No-su.; 22718 Mük. 

Bu kanunla; Bakanlar Kurulunun birden fazla partiden oluşması ha-
linde. Bakanlıklar ve Baglı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna 
göre alınacak müşterek kararları ve diger kanunlarda yer aları atama, 
nakil ve görevden almaya yönelik kararları Başbakanın yanısına Mec
lis'te en fazla üyeye sal1ip partiye mensup Başbakan Yardımcısının da 
imzalaması öngörülmektedir. ... 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Kanun No. ; 4159 Kabul Tarihi: 31.7.1996 
CC. Bşk. bir daha görüsülmek üzere geri gönderildi./ 

Bu karı un ile; süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen kültürel ürün
ler dışındaki promosyonlar kaldırılmakta ve diger promosyonlara süre ve 
bedel yönünden sınırlama getırilmekte ve bu düzenlemelere aykırı hare
ket edenlere uygulanacak cezai hükümler öngörülmektedir. (Bu kanun, 
Cumhurbaşkanmca. yeniden görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderildi.) ... 
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26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayılı, 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 
16.8.1961 Tarih ve 351 Sayılı, 29.8.1997 Tarih ve 2108 Sayılı, 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı, 23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayılı, 
9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayılı ve 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı 

Kanuniann Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Hü
kümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Kanun No.: 4160 
R.G. Tarih: 9.8.1996 

Bu kanun ile; 

Kabul Tarihi: 1.8.1996 

R.G. No.su.: 22718 Mük. 

- Mevzuat lle kurulmuş olan fonların tüm gelırlerinin hazine adına 
açılan bir müşterek fon hesabında toplanması ve bununla ilgili esaslar 
döner sermaye gelirleri, 

-Yurtdışı eğıtım masraflarının tahsllı. yurt Içinde okutulan öğrenci
lerin mecburi hizmet yükümlülüğü ile kredi borcunun tespiti. ödenmesi 
ve kredi teminatı ve vakıf üniversitelerine yapılacak devlet yardımı konu
larında, 

ilgili kanunlarında düzenlemeler yapılması ve 2108. 2547, 1322. 
2946. 35 I. 3320 sayılı kanunlarda yer alan bazı maddelerin yürürlükten 
kaldırılması öngörülmüştür. 

••• 
Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun 
Kanun No.: 4161 Kabul Tarihi : 1.8.1996 
R.G. Tarih: 5.8,1996 R.G. No.su.: 22718 Mük. 

Bu kanun lle; Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerının satışına iliş
kin usuli işlemlerin Özelleştirme İdarest Başkanlığınca yürütüleceği. bu 
işleınde esas alınacak değerlendirme yöntemlerı ve satış şekilleri. katına 
değerli hizmete ilişkin işletme hakkı verilmesinde bedelin ne şekilde tes
pıt edileceği ve lisans sözleşmesinin tabı olacağı prosedür, hisse değerı ve 
lisans ücretlerini tespıt etmek üzere kurulacak değerlendırme komisyon
ları ile satış ve ihale ışlemlerini yürütmek üzere kurulacak ihale komis
yonuna yönelik düzenlemelerle 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden önce katma değerli telekomünikasyon hizmetlerı kapsa
mında PTT İşletmesı Genel Müdürlüğü ile ımzalanarak lisans sözleşme
sine dönüştürülmesi öngörülmüş gelir paylaşımı esasına dayalı sözleş
melerin duruınuyla ılgılı düzenlemeler öngörülmektedir. 

••• 
Kamu Personeli ile Emeklllerin Mali, Sosyal ve Diger Haklannda 

l>üzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 
Kanun No, : 4162 Kabul Tarihi: 2.8.1996 

fC. Bsk. bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi./ 

Bu kanun ile; Bakanlar Kuruluna. kamu kurum ve kuruluşlarında 
görevli personelin etkinliğini artırmak amacıyla; bu personelin ve emek
lilerının mali sosyal ve diğer hakları ile Istihdam esas ve usullerinde da-
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ha adil düzenlemeler yapılabilmesi ıçın altı ay süreli KHK çıkarına yetki
si verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu süre ıçınde birden fazla KHK çı
karılmasına da !mkan tanınmaktadır. (Bu kanun, Cumhurbaşkanınca, 
yeniden görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderildi) 

••• 
İslam Ülkeleri Arası Yatının ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuru
luş Anlaşmasıııııı Onayla111llasıııııı Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4 ı 63 
R.G. Tarih: 7.8.1996 

Kabul Tarihi: 2.8.1996 

R.G. No.su. : 22720 

Bu kanun; İslam Ülkelerı Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Ku
rııınu Kuruluş Anlaşmasının; gırış bölümünün iki. dört ve beşınci parag
raftan ile 5 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarına ve 57 nci madde· 
sının 4 numaralı fıkrasına "Anayasamız ve baglı oldugumuz anlaşmalar 
hükümlerinin saklı oldugu" şeklinde ihtırazl kayıt dermeyanı lle birlikte 
onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilme-
si Hakkında Kanun 

Kanun No· : 4164 Kabul Tarihi: 28.8.1996 
fC. Bsk. bjr daha görüsülmek üzere geri gönderildi./ 

Bu kanunla; çalışanların aylık ve ücretlerinden yapılmakta olan ta
sarruf kesintısı lle bu tasarruflara devlet veya işveren katkısı saglanma
sı uygulamasına son verilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Dü
zeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğ'u Hakkında Kanun 
Kanun No.: 4165 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ilc Polonya Cumhuriyeti Arasında 
Yüksek Düzeyli Sürekli Danışına Koıııttcst Kurulınasma İlişkın Protoko
lün Onaylanmasının uygun bulundugunu tçerınektedtr . ... 
Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dost
luk ve İşbirli~i Anlaşmasınııı Onaylanmasının Uygun Bulunduğ'una 

Dair Kanun 
Kanun No. : 4166 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi : 28. 8. ı 996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti lle Macaristan Cumhurıyetı Arasın
dakl Dostluk ve İşbirligl Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulundu
gunu içermektedir. 

••• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirli~i Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

Kanun No.: 4167 Kabul Tarihi: 28.8.1996 

R.G. Tarih: 3.9.1996 R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliğ;i Antlaşmasının Onaylanmasının uygun bulunduğ;unu 
içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirli~i Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

Kanun No. : 4168 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliğ;l Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulunduğ;unu 
içermektedir. 

• •• 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun 

Kanun No·: 4169 Kabul Tarihi: 28.8.1996 

R.G. Tarih: 3.9.1996 R.G. No.su. ; 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı Hükümeti lle Polanya Cumhurıyetı 
Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerınden Alınan Vergllerde Çifte 
Vergllendlrmeyl Önleme Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğ;unu içermektedir. . .. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cum
huriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanma-

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No· : 4170 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkıye Cumhuriyeti Hükümeti lle Cezayir Demokratik 
Halk Cumhurıyetı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergllerde 
Çifte Vergllendirmeyl Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğ;unu Içermektedir . 

• • • 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 

Vergi Kaçakçılıgına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4171 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kgbul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti 
Arasırıda Gelir Üzerinden Alınarı Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığ;ına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokollin onaylan
masınırı uygun bulundugunu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4172 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ilc Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sı ve Eki Protokolün onaylaıımasınııı uygun buluııduğ;uııu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cwnhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4173 Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. Tarih: 3.9.1996 R.G. No.su.: 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Bulgarıstarı Cumhurıyetı Arasın-
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyı Önleme An
laşmasınııı onaylanmasıııııı uygun bulunduğ;unu içermektedir . . . . 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mogolistan Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılıgı
na Engel Olma Arıtaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uy-

gun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4174 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Mogolistan Arasında Gelir Üzerın
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendırmeyı Önleme ve Vergı Kaçakçılığ;ı
na Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol ün onaylanmasının uygun bu
lundugunu Içermektedir. 

••• 
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Türkiye Cumhuriyeti lle Çin Halk Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üze· 
rioden Alman Vergilerde Çifte Vergilendinneyi Önleme ve Vergi Ka· 
çakçılıgına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No.: 4175 

R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 

R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun: Türkıye Cumhuriyeti lle Çin Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerınden Alınan Vergilerde Çifte Vcrg!lcndlrıneyl Önleme ve Vergı 
Kaçakçılıgına Engel Olma Anlaşması ve Ekı Protokol ün onaylanmasının 
uygun bulundugunu Içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti lle Hindistan Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üze· 

rioden Alman Vergilerde Çifte Vergüendinneyi Önleme ve Vergi Kaçak· 
çılıgına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uy· 

gun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No·: 4176 
R.G. Tarih: 3.9.1996 

Kabul Tarihi: 28.8.1996 
R.G. No.su. : 22746 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Hindıstan Cumhurıyetı Arasında 
Gelir Üzerınden Alınan Vergilerde Çifte Verg!lendlrıneyı Önleme ve Vergı 
Kaçakçılıgına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol ün onaylanmasının 
uygun bulundugunu Içermektedir . . . . 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu· 

guna Dair Kanun 

Kanun No.: 4177 Kabul Tarihi; 29.8.1996 

R.G. Tarih; 3.9.1996 R.G. No.su.: 22746 

Bu kanun: Biyolojik Çeşitliilk Sözleşmesının onaylanmasının uygun 
bulundugunu Içermektedir. 

••• 
İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanu· 

nu, Er Kazanından İaşe Edüeceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar lle Diger Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanu· 

nunda Degişiklik Yapılmasma Dair Kanun 

Kanun No·: 4178 Kabul Tarihi; 29.8.1996 

R.G. Tarih; 4.9.1996 R.G. No.su.: 22747 

Bu kanunla: Olaganüstü halin daraltılması veya kademeli olarak kal-
dırılınası durumuyla ligıli olan çeşıtli kanunlarda degişikilk yapılınası 
öngörülmektedir. . .. 
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6183 Sayılı Anıme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4179 

R.G. Tarih : 3.9.1996 

Kabul Tarihi : 29.8.1996 

R.G. No.su. : 22746 

Bu kanunla; Amme alacağının kanuni ödeme süresinden önce öden
mesinde uygulanacak indirim ve esaslar düzenlenmektedir . 

• • • 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun 
Kanun No.: 4180 

R.G. Tarih: 4.9.1996 
Kabul Tarihi: 30.8.1996 

R.G. No.su. : 22747 

Bu kanunla; Yap-işlet-Devret finansman modeline göre yürütülen 
projelerin sürdürülmesi ve yeni başvuruların teşvik edilmesi amacıyla 
3996 sayılı Kanunun ll inci maddesi ile 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu
nun ilgili 36 ncı maddesi arasındaki farklılıkların hazine garantileri açı
sından gıderilmesi amaçlanınaktadır . . . . 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4181 

R.G. Tarih: 4.9.1996 
Kabul Tarihi: 30.8.1996 

R.G. No.su. : 22747 

Bu kanunla; Bağ-Kur kapsamına giren sigortalıların basamak yük
seltmeleriyle ilgili esas ve usuller düzenlenmcktedir. 

••• 
Kamu Kurum ve Kunıluşlarının Taşınmaz Mallannın Satışı Hakkın· 

da Kanun 

Kanun No.: 4182 

R.G. Tarih: 12.9.1996 

Kabul Tarihi: 30.8.1996 

R.G. No.su. : 22755 

Bu kanunla; Özelleştirme kapsaını dışında kalan ve bir kamu hizmeti 
Için gerekli olmayan, kamu kurum ve kuruluşlarına aıt taşınmaz malla
rın satışı ve bu konuda Bakanlar Kurulunun yetkileri düzenlenmektedir . . . . 
Kamu Personeli ile Emeldilerin Mali, Sosyal ve Diğer Haklannda Dü· 

zenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Kanun No. : 4183 Kabul Tarihi: 31.8.1996 

R.G. Tarih: 10.9.1996 R.G. No.su.: 22753 

Bu kamın ile; Bakanlar Kuruluna. kamu kurum ve kuruluşlarında 
görevli personelin etkinliğini artırmak amacıyla; bu personelin ve emek
lllerının mali. sosyal ve diğer hakları ile Istihdam esas ve usullerinde da
ha adli düzenlemeler yapılabilmesi için altı ay süreli KHK çıkarma yetki-
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sı verilmesi öngörülmektedir. (Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek 
üzere Meclise geri gönderilen ve tekrar çıkarılan kanundur.) 

* •• 

İskan Kanunu lle Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına 
Dair Kanunda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4184 
R.G. Tarih: 4.9.1996 

Kabul Tarihi: 31.8.1996 
R.G. No.su. : 22747 

Bu kanunla; İskan Kanununun ek 34 üncü maddesi ile. Ahıska Türk
lerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 2 nci Maddesinde 
geçen Devlet Bakanlığı ile ilgili ibareler değiştirilmiştir. ... 

İKİNCİ YASAMA YILI 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Degişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 

Kanun No.: 4185 
R.G. Tarih: 13.10.1996 

Kabul Tarihi : 3.10.1996 
R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla; Türk Silahlı Kuvvetlerınde yer alan sınıflarta ilgili deği
şiklik yapılmış. asteğmen rütbesinde bekleme süresi değlştlrilmlş. subay 
ve astsubayların hangi hallerde ıstlfa etmiş sayılacakları yeniden düzen
lenmiştir. ... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Degiştiril-

mesi Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4186 Kabul Tarihi: 9.10.1996 
R.G. Tarih: 13.10.1996 R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla; TBMM Başkanının heyete başkanlık etmesi halinde; 
grubu bulunan tüm partllerin İçtüzük hükümlerı uyarınca kendilerine 
düşen oran nispetlndeki sayıda üye ile heyette temsil edileceği esası ge
tirilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinde Degi
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4187 
R.G. Tarih: 13.10.1996 

Kabul Tarihi: 9.10.1996 
R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla; Hudut olayları hariç kuruluşunda alay teşkilatı bulun
ınayan her tugay ile her alaya bir sancak verileceği hükmü getırilmekte 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerı İç Hizmet Kanununun "Füru" lle ligıli düzenle
mesi değlştlrilmektedir. 

••• 
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Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde-
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4188 Kabul Tarihi: 9.10.1996 
R.G. Tarih: 13.10.1996 R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla: Askeri yasak bölgeleric güvenlik bölgelerine kişllerin gir-
mesi ve oturmasıyla ilgili esaslar düzenlenmektedir. ... 
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4189 
R.G. Tarih: 13.10.1996 

Kabul Tarihi: 9.10.1996 
R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla: Olaganüstü hal bölgesı dışında olup da, mücavir ve has
sas iller ile diger il ve bölgelerde iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen 
pcrsoneltn beslenmesiyle ilgili düzenlemeler getirilmektedir . . . . 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4190 Kabul Tarihi: 9.10.1996 
C.Bşk. bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi. 

Bu kanunla: 2809 sayılı Kanuna 3785 sayılı Kanunla eklenen ek 3 
üncü madde yürür! ük ten kaldırılmaktadır. 

••• 
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Degi

şiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4191 
R.G. Tarih: 13.10.1996 

Kabul Tarihi: 9.10.1996 

R.G. No.su. : 22786 

Bu kanunla: Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanu
nunda: adli müşavirlerin yetkisi, askeri mahkemenın görevi ve yetkisi, 
hakımı red Istemi. yemin, bilirkişiye müracaat etme. tutuklama halinde 
yapılacak Işlem, asker olan ve olmayan kişilerin ifadelerının alınması. so
ruşturma evrakının Incelenmesi, duruşmanın tehlr ve talikl. cezalar, ka
nun yollarına müracaat gıbı konularda degişiklik yapılmıştır. ... 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması

nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4192 

R.G. Tarih: 16.10.1996 
Kabul Tarihi: 10.10.1996 

R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun: Türkiye Cumhurıyetı ve Belarus Cumhuriyeti Arasında 
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Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulundugunu içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay

lanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4193 

R.G. Tarih: 16.10.1996 

Kabul Tarihi: 10.10.1996 

R.G. NQ.su. : 22789 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasın

da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir . 

• • • 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veehelerine 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4194 

R.G. Tarih: 16.10.1996 

Kabul Tarihi : 1 0.1 0.1996 

R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükü

meti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerının Gayrımenkul ve Ma

li Veehelerine ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulundugunu 

içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve 

Mali Veehelerine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun

duguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4195 

R.G. Tarih: 16.10.1996 

Kabul Tarihi : 1 0.1 0.1996 

R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerının Gayrımenkul 
ve Mali Veehelerine ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulundu

gunu içermektedir. 

••• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırım· 
larm Karşılıklı Teşviki ve Kanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulundugu Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4196 
R.G. Tarih: 16.10.1996 

Kabul Tarihi : 1 0.1 0.1996 
R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhurıyetı Ara· 
sıııda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İltşkin Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatınmla
nn Karşılıklı Teşviki ve Konınınasma İlişkin Anlaşmanın Onaylan

masının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4197 
R.G. Tarih: 16.10.1996 

Kabul Tarihi: 10.10.1996 

R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İltşktn Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulundugunu içermektedir . 

... 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann 

Karşılıklı Teşviki ve Konınınasma İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4198 

R.G. Tarih: 16.10.1996 
Kabul Tarihi: 10.10.1996 

R.G. No.su. : 22789 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının uygun bulundugunu Içermektedir. 

Karayollan Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Degiştirilmesi, Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi; Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Degiştirilmesi ve Ek Maddeler Eklenmesi; 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Degişiklik Yapıl· 

masına Dair Kanun 

Kanun No.: 4199 
R.G. Tarih: 27.10.1996 

Kanunla: 

Kabul Tarihi : 17.10.1996 

R.G. No.su. : 22800 

- Karayolları Trafik Kanununa sürücü, şoför, iş makineleri. personel 
servis aracı. unıum servis aracı. kamp taşıtı tanııniarı cklenmekte, 
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-Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Ku
rulunun oluşumu ile görev ve yetkileri düzenlenmekte, 

- İl ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluşu ile görev ve yetkileri hük
me bağlanmakta, 

- Sürücü belgesi almanın şartları düzenlenmekte ve sürücülerin sı
navlarıyla ilgili değişiklikler getirilmekte, 

- Kavşaklarda uyulacak kurallar getırilmekte, 

- işleten ve araç işletıcısının bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki 
sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler yapılmakta, 

- Fahri trafik müfettışliğl getırilmekte. 

-Trafik suçlarına yönelik cezalar yeniden düzenlenmekte, 

- Trafik araştırma merkezi kurulmasına yönelik olarak Emniyet Teş-
kilatı Kanununda değışıklik yapılmaktadır. ... 
Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin Eki Cetvellerde Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4200 

R.G. Tarih: 28.ıO.ı996 

Kabul Tarihi: 24.ıo.ı996 

R.G. No.su. : 22BOı 

Bu kanunla; Osmaniye adıyla bir il; Toprakkale. Hasanbeyli. Sumbas 
adlarıyla üç ilçe kurulmuş. ayrıca il özel idaresine kadrolar ihdas edil
miştir. ... 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Eki Cetvellerde Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 420 ı Kabul Tarihi : 24. ı O. ı 996 

R.G. Tarih: 28.ıO.ı996 R.G. No.su. : 2280ı 

Bu kanun ile; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü-
dürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere kadrolar !h
das edilmektedir. ... 

Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4202 

R.G. Tarih: ı2.11.1996 

Kabul Tarihi : 6.11. ı 996 
R.G. No.su.: 22815 

Bu kanun; süreli ve süresiz yayınların dağıtımı ve satışa sunulmasıy
la ligılı düzenlemeler ve aksi davranışta bulunanlara yönelik cezaları 
hükme bağlamaktadır. 

• •• 
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Er Kazanından İaşe Edileeeldere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4203 

R.G. Tarih: 12.11.1996 

Kabul Tarihi: 6.11.1996 

R.G. No.su. : 22815 

Bu kanunla; 2528 sayılı Kanunun I Inci maddesinin birinci fıkrasına 
.. Jandarma·· kelimesinden sonra gelmek üzere ·ve Sahil Güvenlik'' Ibare
si eklenmektedir. 

Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Vetimieri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Ka

nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4204 

R.G. Tarih: 12.11.1996 

Kabul Tarihi: 6.11.1996 

R.G. No.su.: 22815 

Bu kanunla; Türkiye Emekli Subaylar. Emekli Astsubaylar, Harp Ma
lulü Gaziler. Şehit Dul ve Yetımlerl ile Muharlp Gaziler Derneklerine üye 
olabilecekler düzcnlcnmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Er ve Erbaş Harçlıklan 
Kanunu ve Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplannın 
Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka Giderleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve 24.12.1991 Tarihli 

ve 467 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4205 

R.G. Tarih: 12.11.1996 

Kabul Tarihi : 6.11.1996 

R.G. No.su.: 22815 

Bu kanunla; askeri öğrencilerin (harp okulu, üniversite, yüksekokul, 
askeri lise. yedeksubay okulu, astsubay hazırlama ve sınıf okulu, askeri 
ortaokul öğrencileri) harçlıkları düzenlenmiş, er ve erbaş harçlıkları hük
me bağlanmış. Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birilgi Mensuplarına 
Uygulanacak gösterge rakamları belirlenmiş, ayrıca 24.12. 1991 tarihli ve 
467 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır . ... 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4206 

R.G. Tarih: 14.11.1996 

Kabul Tarihi: 7.11.1996 

R.G. No.su. : 22815 

Bu kanunla; sıkıyönetım veya olaganüstü hal ilan edilen bölgeler ve
ya Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştcreken belirlenecek krl-
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tık yörelerde görevli çeşiti! personele ödenecek ek tazmlnatla Ilgili düzen
lemeler hükme baglanınaktadır. 

Tütün Mamullerinin Zararlannın Önlenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4207 

R.G. Tarih: 26.11.1996 

Kabul Tarihi: 7.11.1996 

R.G. No.su. : 22829 

Bu kanunla: safılık, efıltlın-öfıretım ve kültür hizmeti veren yerler ile 
kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil va
sıtaları ve bunların bekleme salonlarında tütün ve tütün mamullerinin 
Içilmesi yasaklanınakta ve bu maddelerin alışkanlıklarını özendırıcı rek
lam. tanıtım ve teşvık kampanyalarından koruyucu tertıp ve tedbirler 
alınınası safılanmakta ve bu amaca yönelik cezalar öngörülmektedir. ... 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılıgı ile Kara Paranın 

Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4208 

R.G. Tarih: 19.11.1996 

Kabul Tarihi : 13.11.1996 

R.G. No.su. : 22822 

Bu kanunla: suçtan safılanan geliriere kanuni nitelik kazandırılınası 
suç olarak ihdas edilmekte, uyuşturucu madde kaçakçılıfıı ilc mücadele
de kontrollu tesl!ınat yöntemının uygulanması Imkanı getırllmekte. 

uyuşturucu madde ımalatında kullanılması zorunlu olan klınyasal mad
delerin denetimi safılanmakta. kara paranın aklanmasının önlenmesinde 
oluşturulan uzman kuruluş aracılıfııyla bu amaca yönelik hlzınetlerle il
gııı politikaların tayini. planlaması. koordinasyonu, gözetimi, takip ve de
netımının safılanması Imkanı getirlimektedir . ... 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Degişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4209 

R.G. Tarih: 19.11.1996 

Kabul Tarihi: 13.11.1996 

R.G. No.su. : 22822 

Bu kanunla: Türk Ceza Kanununun erteleme. paraya ve tedblre çev
rilme Imkanı vermeyen 536 ve 537 ncı maddelerı cezaların ferdileştiril
mesi müessesesının hukuki mahiyetiyle bafıdaşmadıfıından yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

• •• 
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Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Degişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 

Kanun No.: 4210 

R.G. Tarih: 19.11.1996 

Kabul Tarihi: 13.11.1996 

R.G. No.su. : 22822 

Bu kanunla; Adana, Erzurum ve Van tl merkezlerinde bu illerin adla
rıyla anılan devlet güvenlik mahkemelerı kurulmuş ayrıca Adana, Anka
ra. Diyarbakır, Erzurum. İstanbul, İzmir. Malatya ve Van Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin yargı çevresi düzenlenmiştir. ... 
Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Degişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 

Kanun No. : 4211 

R.G. Tarih: 19.11.1996 

Kabul Tarihi : 13.11.1996 
R.G. No.su. : 22822 

Bu kanunla; kara ve denız ulaşım araçları ile uçakların kaçırılması 
veya hareketlerinin engellenmesine yönelik suçların, terör amacıyla ış
lenmesı halinde. Terörle Mücadele Kanununda yer alan terör suçu sayı
lacagı hükme baglanmaktadır. ... 

5.1.1961 Tarihli ve 237 Taşıt Kanununa Baglı (1) Sayılı Cetvelde 
Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4212 

R.G. Tarih: 19.11.1996 
Kabul Tarihi : 13.11.1996 

R.G. No.su. : 22822 

Bu kanunla; Taşıt Kanununa bağ;lı ( 1) sayılı cetvelden (Birisi Senato 
Başkanı Için) ibaresi kaldırılmış ve Cetvcle TBMM Başkanından sonra 
gelmek üzere TBMM Başkanlık Dlvanı üyeleri. komisyon başkanları ve 
grup başkanveklllerl Için en az kullanma süresı 5 yıl olan 50 adet binek 
otomobil ibaresi eklenmiştir. 

Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4213 

R.G. Tarih: 30.11.1996 
Kabul Tarihi : 20.11.1996 

R.G. No.su. : 22833 

Bu kanunla; kıymetli maden ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılan 
zlynet eşyasının alım, satım ve imal işiyle ugraşan gelir ve kurumlar ver
gısı ınükelleflerlnln, kayıt dışında bulunan stoklarının, belli bir oranda 
vergı alınmak suretıyle kayıtlara dahll edllmesı ımkanı getırllerek hem 
belge düzenının tesisi, hem de devlete gelir saglanması amaçlarımaktadır . ... 
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Memurlar, Diger Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerinin Mali 
ve Sosyal Haklannda Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Kanun No. : 4214 

R.G. Tarih: 3.12.1996 

Kabul Tarihi: 28.11.1996 

R.G. No.su. : 22836 

Bu kanunla: kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların ve 
diger kamu görevlilerinin ve bunların emeklilerinin mali ve sosyal hak
larında iyileştirmeler yapmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmekte, bu şekilde kamu hızmet
lerinin düzenli, süratlı ve verimli yürütülmesi. kamu görevlilerinin 
çalışmalarında etkınilgın artırılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve 
Onun Türkiye Cumhuriyetierindeki Temsilciliginin Statüsüne 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun 

Kanun No. : 4215 

R.G. Tarih: 3.12.1996 

Kabul Tarihi: 28.11.1996 

R.G. No.su. : 22836 

Bu kanun: T.C. Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 

Derneklerı Federasyonu arasında Uluslararası Federasyonun ve onun 
Türkiye Cumhuriyetındeki Temsilciligının Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
Özürlüler İdaresi Başkanlıgı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları 

ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Degişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Kanun No. : 4216 Kabul Tarihi : 3.12.1996 

R.G. Tarih: 8.12.1996 R.G. No.su. ; 22841 

Bu kanunla: Başbakanlıga baglı Özürlüler İdaresi Başkanlıgının 
kurulması ilc özürlülerın ve ailelerının korunması. egıtımi. istihdamı ve 
tedavilerı gıbı konularda hak ve sorunlarına ilişkin yürürlükteki kanun 
ve kanun hükmündekı kararnamelerde degıştklik veya yenı düzenlemel
er yapılması amacıyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi ver
Ilmektedir. . .. 

Gümrük Çıkış Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Degişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No.: 4217 Kabul Tarihi; 3.12.1996 
R.G. Tarih; 8.12.1996 R.G. No.su. ; 22841 

Bu kanunla: Gümrük Giriş Tarıfe Cetvelı Hakkında Kanuna Ekli 
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Gümrük Giriş Tarlfe Cetvelinde yasak kaydı bulunan eşyalar için bu 
kayıt kaldırılmış ve bu eşyalar için gümrük vergileri ekli listede gösterilen 
nispetlerde tespit edilmiş, gümrük tarife alt pozisyon numaralarında yer 
alan eşyaların maktu olan gümrük vergileri nıspi hale dönüştürülmüş, 
ayrıca ekli III sayılı listede yer alan eşyaların kanuni gümrük vergi nis
petlerı de yenı seviyelere yükseltılmlştlr. 

4139 Sayılı 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Ba~lı (A) işaretli 
Cetvelde De~işiklik Yapılmasma Dair Kanun 

Kanun No.: 4218 Kabul Tarihi: 5.12.1996 

R.G. Tarih: 8.12.1996 R.G. No.su. : 22841 

Bu kanunla; 4139 Sayılı 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
Işaretli cetvelin ilişik l sayılı cetvelde yazılı tertibine ek ödenek verilmek
tedir. ... 

1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No.: 4219 Kabul Tarihi: 18.12.1996 

R.G. Tarih: 26.12.1996 R.G. No.su.: 22859 Mük. 

Bu kanunla; 1997 Mali Yılı Genel Bütçesi kabul edilmiştir . 

••• 
1994 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu 

Kanun No.: 4220 Kabul Tarihi: 18.12.1996 
R.G. Tarih: 29.12.1996 R.G. No.su.: 22862 Mük. 

Bu kanun; 1994 Mali Yılı kesinhesabını Içermektedir. 

••• 
1995 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu 

Kanun No. : 4221 

R.G. Tarih: 29.12.1996 

Kabul Tarihi : 18.12.1996 

R.G. No.su. : 22862 Mük. 

Bu kanun; 1995 Mali Yılı Kesinhesabını Içermektedir. ... 
Katma Bütçeli İdareler 1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No. : 4222 

R.G. Tarih: 29.12.1996 

Bu kanunla; 1997 Mali Yılı 
edilmiştir. 

Kabul Tarihi : 18.12.1996 

R.G. No.su. : 22862 Mük. 

Katma Bütçeli idarelerln bütçesi kabul 
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1994 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 

Kanun No.: 4223 Kabul Tarihi: 18.12.1996 

R.G. Tarih: 29.12.1996 R.G. No.su.: 22862 Mük. 

Bu kanun; 1994 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler kesinhesabını içer-
mektedir. 

1995 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 

Kanun No.: 4224 Kabul Tarihi: 18.12.1996 

R.G. Tarih: 29.12.1996 R.G. N9.su.: 22862 Mük. 

Bu kanun; 1995 Mali Yılı Katına Bütçeli İdareler Kesinhesabını içer-
mektedir. ... 
3065 Sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 60 ıncı Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No.: 4225 Kabul Tarihi: 8.1.1997 

R.G. Tarih: 14.1.1997 R.G. No.su.: 22877 

Bu kanunla; Maliye Bakanlıgı, ek vergilerin bir kısmı veya tamamının 
bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit 
etmeye yetkili kılınmıştır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4226 

R.G. Tarih: 28.1.1997 

Kabul Tarihi: 15.1.1997 

R.G. No.su.: 22891 

Bu kanunla; Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve kitap. dergi. 
ansiklopcdi. afiş. bayrak. poster. sözlü veya görüntülü manyetik bant ve
ya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel 
ürünler dışındaki promosyonlar yasaklanmış ayrıca her halilkarda kam
panya süresi ve bedel yönünden sınırlar getirilmiş, ayrıca bu yasaklara 
ve sınırlara aykırı hareket edenlere yönelik eczalar öngörülmüştür. 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20 
nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4227 

R.G. Tarih: 5.2.1997 

Kabul Tarihi: 22.1.1997 

R.G. Nq.su.: 22899 

Bu kanunla; Sandıgın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları. gelir 
ve alacaklarının haczcdilemeyecegı. bunlar hakkında temliki tasarrufta 
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bulunulamayacağma yönelik düzenlemeler getirmekte. ayrıca sandığın 
mülkiyetinde bulunan veya müşterek maliki bulunduğu gayrimenkuller
de kat mülkiyetine geçişli ve sandığın doğrudan hizmetleriyle ilgili olma
yan gayrimenkullerin satışıyla ilgili hükümler öngörülmektedir. ... 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Degiştirilme

si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4228 Kabul Tarihi: 5.2.1997 

R.G. Tarih: 15.2.1997 R.G. No.su.: 22906 

Bu kanunla: Sosyal Sigortalar Kurumunun mülkiyetinde bulunan 
gayrimenkullerin satılmasına ilişkin esas ve usuller belirlenmış ve Yöne
tim Kunılunıın görev ve yetkilerini bcltrleycn ll inci Maddesinin kurum 
adına gayrimenkul alınması. satılması ve idare edilmesiyle ilgilt 'F' bendi 
değiştirilmiştir. 

••• 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda 
Degişiklik Yapan 18.11.1992 Tarih ve 3842 Sayılı Kanunda Degi

şiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 4229 

R.G. Tarih: 12.3.1997 

Bu kanunla: 

Kabul Tarihi: 6.3.1997 

R.G. No.su. : 22931 

-Ceza Mu hakemeleri Usulü Kanununda yakalanan şahsın yirmidört 
saat Içinde sulh hakimine çıkarılması ve sorgulanması 

-Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda yaka
lama, tutuklama ve müdafl ile görüşme konularıyla ilgili düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

• •• 
Yurtdışında Bulunaniann Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma 

Kanunu 

Kanun No. : 4230 Kabul Tarihi: 20.3.1997 

C. Bşk. bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi. 7.4.1997 

Bu kanunla: Yurtdışında bulunanlar ilc yurtdışında bulunmuş olan
ların kendilerının veya aile fertlerinin yurtdışında ve yurtiçinde geçen ve
ya geçecek günlerinin. ısteklerı hallnde borçlanınaları suretıyle sosyal 
güvenliklerı açısından değerlendirilmesi düzenlenınektedir. 
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Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi
mi Hakkında Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Degişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4231 Kabul Tarihi; 20.3.1997 

R.G. Tarih; 1.4.1997 R.G. No.su. ; 22951 

Bu kanunla; 4121 Sayılı Kanunla gerçekleştırilen Anayasa değişikli-
ğine uyum sağlanmakta ve mahalli ara seçim dönemleri belirlenmekte
dir. Ayrıca belediye başkanlığı ara seçimi kaldırılmaktadır. ... 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hük
münde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. ; 4232 
R.G. Tarih; 8.4.1997 

Kabul Tarihi; 3.4.1997 
R.G. No.su. ; 22958 Mük. 

Bu kanunla: Değer tespit komisyonları lle ihale komisyonlarının olu
şum biçimi. görev ve yetkileri. çalışma usulleri ile ihale usul ve yöntem
lerine açıklık getırilmekte, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumuna 
Başbakan Yardımcısı da dahil edilmekte: kamu bankalarının özelleştıril
mesiyle ilgili süre uzatılmaktadır. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz 
Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. ; 4233 
R.G. Tarih; 9.4.1997 

Kabul Tarihi ; 3.4. ı 997 

R.G. No.su. ; 22959 

Bu kanunla; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca "ihtisas" borsaları kuru
labileceği. borsaların kotasyonlarına umumi mağazacılık yapabilecekleri 
ve diğer işlemlertyle ilgili düzenlemeler hükme bağlanmaktadır. 

••• 
26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4234 Kabul Tarihi; 3.4.1997 

R.G. Tarih; 15.4.1997 R.G. N9.su.; 22965 

Bu kanunla; TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklllerine Dair 
Kanunda emeklilik keseneğt. aylığı. TC Emekli Sandığı ile iltşkilendtrme, 
fon oluşumu, dul ve yetımlere yapılan yardımlarla ilgili düzenlemeler ge
tırllmektedir. 

• •• 
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Aydın İli Yenibisar İlçesi Adının "Didim" Olarak Degiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4235 

R.G. Tarih; 9.4.1997 

Kabul Tarihi ; 3.4. 1 997 

R.G. No.su. ; 22959 

Bu kanunla; Aydın İli Yenlhisar İlçesinin adı "Didiın" olarak degıştı
rilıncktcdir. 

••• 
Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4236 

R.G. Tarih; 8.4.1997 

Kabul Tarihi; 3.4.1997 

R.G. No.su. ; 22958 

Bu kanunla; Gümrük Kanununun 8 inci maddesinin 14 nolu bendi
nın (a) alt bendinin birinci fıkrasının sonuna binek otomobilleri ibaresin
den sonra gelmek üzere el ve ayak fonksiyonlarını yitirmeleri nedeniyle 
sakat kişilerce kullanılmayan ancak belll dereceye kadar hısımları ya da 
ış akdiyle çalıştıracakları bir şahıs tarafından kullanılacak "mlnibüsler" 
eklcnmck tcdlr. 

• •• 
işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Nolu Protokolle

rin Onaylanmasının Uygun Bulundugu Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4237 

R.G. Tarih; 10.4.1997 

Kabul Tarihi; 4.4.1997 

R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun; işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Mu
amelcnin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Nolu Proto
kollerin Onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

Kimyasal Silahiann Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının 
ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların imhası ile İlgili Sözleşme

nin Onaylarımasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. ; 4238 

R.G. Tarih; 10.4.1997 

Kabul Tarihi ; 4.4. 1997 

R.G. No.su. ; 22960 

Bu kanun; Kimyasal Silal1ların Geliştırilmesının. Üretıınının. Stok
lanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların imhası lle ilgili 

Sözleşmenın Onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir. 

••• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Ala
nı Anlaşması ve İlgili Notalarıo Onaylanmasının Uygun Bulundugu

na Dair Kanun 

Kanun No. : 4239 

R.G. Tarih: 10.4.1997 

Kabul Tarihi: 4.4.1997 
R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ti
caret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının uygun bulun
dugumı Içermektedir. ... 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması-

nın Onayianınasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4240 Kabul Tarihi: 4.4.1997 
R.G. Tarih: 10.4.1997 R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı lle Azerbaycan Cumhurıyetı Arasın-
da Gelir Üzerınden Alınan Vergilerde Çifte Vergllendlrmeyl Önleme An
laşmasının Onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir. ... 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendimıeyi Önleme 
Anlaşınası ve Eki Protokolün Onayianınasının Uygun Bulunduguna Dair 

Kanun 

Kanun No.: 4241 Kabul Tarihi: 4.4.1997 
R.G. Tarih : 10.4.1997 R.G. No. su. : 22960 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı Hükümeti ıle Türkmenistan Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyı 
Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının uygun bulundu
gunu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askeri Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe 

Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduguna 
Dair Kanun 

Kanun No. : 4242 
R.G. Tarih: 10.4.1997 

Kabul Tarihi: 4.4.1997 
R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun; Türkıye Cumhurıyetı Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Askeri Malzeme, Silah Teçhizatı ve Mclbusatın 
Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının uygun bulundugunu 
Içermektedir. 

• •• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezai 
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Arliaş

masının Onaylarunasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4243 

R.G. Tarih: 10.4.1997 

Kabul Tarihi: 4.4.1997 

R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasın
da Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi An
laşmasının Onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasmda Hukuki, Ti
cari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanma-

sının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4244 Kabul Tarihi: 4.4.1997 

R.G. Tarih: 10.4.1997 R.G. No.su, : 22960 

Bıı kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 
Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının uygun bııluııdugunu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilim, Egitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbir

ligi Anlaşmasının Onaylarunasının Uygun 

Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4245 

R.G. Tarih: 10.4.1997 

Kabul Tarihi: 4.4.1997 

R.G, No.su, : 22960 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Bilim, Egitim. Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı 
İşbirligi Anlaşınasınm Onaylanmasının uygun bulundugunu içermekte
dir. . .. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasmda Yatırımla

rm Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4246 

R.G. Tarih: 10.4.1997 

Kabul Tarihi: 4.4.1997 

R.G. No.su. : 22960 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunınasma İlişkin Anlaşmanııı Onaylan
ınasırıllı uygun bulundugunu içermektedir . 

• • • 
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17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2.9.1971 Ta
rihli, 14 79 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagunsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurwnu Kanunu İle 17.10.1983 Tarihli, 2926 Sayılı 
Tarunda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
na Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diger Alacakların Tahsilatının Hızlan
dırılması Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4247 Kabul Tarihi: 8.5.1997 
R.G. Tarih: 16.5.1997 R.G. No.su. : 22991 

Bu kanunla; 506, 1479 ve 2926 Sayılı Kanun çerçevesinde dagan 
prim borçlarının. idari para cczalarıyla gecikme zammı ve faizlerinin bel
li miktarlarının ödenmesi halinde söz konusu kurum alacaklarının baki
yesi olan gecikme zammı ve faiz borçlarının terkini ve ödeme yapanların 
birikmiş prim borçlarına ödeme dönemı içinde ayrıca gecikme zammı uy
gulanmaması öngörülmekte ve böylece kurumların prim ve dıger alacak
larının tahsilatının hızlandırılması amaçlanınaktadır. 

Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Degiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4248 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi : 14.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanunla; evlenen kadının evlendirme memuruna veya daha son
ra nüfus ıdaresine yapacagı yazılı başvuru lle kocasının soyadı önünde 
öneekı soyadını da kullanma imkanı getırllmektedir. 

Yüksekögretim Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4249 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 14.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanunla; doçentlerin devamlı statüden kısmi statüye geçmelerının 
şartları düzcnlenmektc, Türk Cumhurıyetlerı ve akraba topluluklarında
kı Yüksek Ögretim Kurumlarından resmi davet alan ögretim elemanları
na aylıklı izin verilmesi ımkanı getırilmektedır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygwı Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4250 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 14.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ve Kazakistan Cumhurıyetı Arasın
da konsolosluk sözleşmesının onaylanmasının uygun bulundugunu Içer
mektedir. 

••• 
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Türkiye Cwnhuriyeti ve Özbekistan Cwnhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygwı Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No.: 4251 

R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 14.5.1997 

R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun bulunduguııu 
ıçermek tedlr. 

• •• 
Türkiye Cwnhuriyeti ve Kırgız Cwnhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygwı Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4252 

R.G. Tarih: 22.5.1997 
Kabul Tarihi: 14.5.1997 

R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasırıda Konso· 
losluk Sözleşmesinin oııaylarıırıasırıııı uygun bulundugurıu içermektedir. 

Türkiye Cwnhuriyeti ve Litvanya Cwnhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygwı Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4253 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 14.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkıye Cumhurıyetı' ve Litvanya Cumhurıyetı Arasında 
Konsolosluk Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundugunu içer
mektedir. 

Türkiye Cwnhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygwı Bulunduğuna Dair 

Kanun 

Kanun No. : 4254 

R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 14.5.1997 

R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı lle Bosna Hersek Cumhuriyeti Ara
sında Dostluk ve İşblrligl Antlaşmasının Onaylanmasının uygun bulun· 
dugunu içermektedir. 

••• 
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korwnaya Dair Sözleşmenin Oluş
turduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin ll 

No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygwı Bulunduğu Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4255 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi : 14.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerı Korumaya Dair Söz
leşmenın Oluşturdugu Denetım Mekanizmasının Yenıden Yapılanmasına 
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ilişkin ı ı No.lu Prolokolün onaylanmasının uygun bulundugunu içer
mektedir. . .. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna 

Dair Kanun 

Kanun No. : 4256 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 15.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli ilc Çın Halk Cumhuriyeti 
Hükümeli Arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
dugunu içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Egitim ve 
Bilim Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4257 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi : 15.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun;Türkiyc Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasın
da Egitim ve Bilim Alanında işbirligiııe İlişkin Prolokolüıı Onaylanması
nın uygun buluııdugunu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No· : 4258 Kabul Tarihi: 15.5.1997 
R.G. Tarih: 22.5.1997 R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhurı-
yetı Hükümeti Arasında Hava Taşımacılıgı Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-

lunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4259 Kabul Tarihi: 15.5.1997 
R.G. Tarih: 22.5.1997 R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilc Singapur Cumhuriye-
tl Hükümeti Arasında Hava Taşımacılıgı Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir. ... 
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Türkiye Cwnhuriyeti ile Kazakistan Cwnhuriyeti Arasmda Dostluk ve İş
birligi Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4260 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 15.5.1997 
R.G. No.Su. : 22996 

Bu kamırı: Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasın· 
da Dostluk ve İşbirligi Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu· 
gunu içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzala
nan Ebedi Dostluk ve İşbirligi Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4261 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 15.5.1997 
R.G. No.su. : 22996 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ilc Özbekistan Cumhuriyeti Ara
sında İmıalanan Ebcdi Dostluk ve İşbirligi Antlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduguıııı içermektedir. 

Karayollan Traf'ık Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4262 
R.G. Tarih: 22.5.1997 

Kabul Tarihi: 21.5.1997 
R.G. No.su. : 22999 

Bu kanunla: Karayolları Trafik Karıununda genel zabıta, araçların 
tescili. satış ve devirleri. sürücü sınavları ve cezalarla ilgili çeşitli degişik
likler yapılmıştır. 

Yüksekögretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Mad

desinde Degişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4263 
R.G. Tarih: 30.5.1997 

Kabul Tarihi: 28.5.1997 
R.G. No.su. : 23004 

Bu kanunla: "Kadir Has Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurul
maktadır. ... 
Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabü Metlerden Zarar Görenlerin Ge
lir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini ile Kurunılar Vergisi Ka

nununun 7 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi ve 28.8.1992 Tarihli ve 
3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No, : 4264 

R.G. Tarih: 11,6.1997 
Kabul Tarihi: 5.6.1997 

R.G. No.su,: 23016 

Bu kanunla: ı. ı. ı 995 tarihinden bu kanunun yürürlük tarihine ka
dar olan sürede tabii afetiere maruz kalan yörelerde gelir ve kurumlar 
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vergisi mükellef! olanlardan zarar görenlerin adiarına tahakkuk etmiş ve
ya edecek gelir vergisinin terkini, tahsil edilmiş olanların iadesi öngörül
mekte; bu yörelerde tabii afetlerden zarar görmeyenler için hayat stan
dardı temel ve ek gösterge tutarları ile götürü usule tabi olanların götü
rü safi kazanç ve ücret tutarlarının yüzde 50 indirimli uygulanacagı hük
me baglanmaktadır. . .. 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

da Degişiklik Yapılmasma İlişkin Kanun 

Kanun No. : 4265 

R.G. Tarih: 11.6.1997 

Kabul Tarihi: 5.6.1997 

R.G. No.su. : 23016 

Bu kanunla; Yüksek Seçim Kurulu Başkanının görevi süresince ku
rumundan izinli sayılacagı hükme baglanmakta; Kurulun Başkan ve 
üyeleri ile çalıştırılacak memur, hizmetli. siyasi parti temsilcileri ile ha
riçten çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler yeniden tespıt edilmekte, 
ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna 1993 Ocak ayında seçilenterin yerıne 
2000 Ocak ayında yenileme seçimi yapılacagı öngörülmektedir . . . . 

Turizmi Teşvik Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4266 Kabul Tarihi : 5.6.1997 

C. Bsk. bir daha görüsülmek üzere geri gönderildi. 

Bu kanunla; turizm işletmelerine baglı ya da ınüstakil olarak talih 
oyunları oynatılabilecek ınahallerin açılması yasaklanmış ve diger ka
nunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 
bu kanunun yürürlügc girmesinden önce Turizm Bakanlıgı tarafından 
Izin verilmiş bulunan talih oyunları işletmelerinin izinlerinin, bu kanu
nun Resmi Gazete'de yayımianmasını izleyen günden başlayarak 6 ay 
sonra herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiltğ;inden hükümsüz 
olacagı ve bu tarıhten sonra da bu Işletmelerin faalıyetlerine hiçbir şekil
de Izin verilıneycccğ;i hükme bağ;lanmıştır. (Bu kanun Anayasanın 89 un
cu maddesine göre Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir.) 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallıgı Arasmda Yatınmlaruı Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-

lunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4267 Kabul Tarihi: 5.6.1997 

R.G. Tarih: 11.6.1997 R.G. No.su. : 23016 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığ;ı Arasında Yatırım-
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ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğ;unu içermektedir. . .. 

Türkiye Cwnhuriyeti lle Hııvatistan Cwnhuriyeti Arasmda Dostluk ve 
İşbirli~ Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulwıduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4268 

R.G. Tarih: 14.6.1997 

Kabul Tarihi: 11.6.1997 
R.G. No.su. : 23019 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Ara
sında Dostluk ve İşbirliğ;i Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğ;unu içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, 
İyi Komşuluk ve İşbirli~ Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lwıduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4269 
R.G. Tarih: 14.6.1997 

Kabul Tarihi: 11.6.1997 
R.G. No.su.: 23019 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Makedonya Cumhuriyeti Ara
sında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliğ;i Antlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğ;unu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasmda Spor Ala
nmda İşbirligine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulwıdu-

ğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4270 Kabul Tarihi: 11.6.1997 
R.G. Tarih: 14.6.1997 R.G. No.su. : 23019 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ilc Azerbaycan Cumhuriyeti Arasın-
da Spor Alanında İşbirliğ;inc İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğ;unu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasmda Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanmda İşbirli~e İlişkin Protokolün Onaylanması

nın Uygun Bulwıduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4271 
R.G. Tarih: 14.6.1997 

Kabul Tarihi: 11.6.1997 
R.G. No.su. : 23019 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasın
da Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşblrliğ;ine İlişkin Protokol ün onay
lanmasının uygun bulundugunu Içermektedir . 

• • • 
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Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve 
Sa~ık Alanında İşbirligiııe İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4272 

R.G. Tarih: 14.6.1997 

Kabul Tarihi: 11.6.1997 

R.G. No.su. : 23019 

Bu kanun; Türkıye Cumuhurıyetı lle Azerbaycan Cumhuriyeti Ara
sında Tıp ve Saglık Alanında İşbirligine İlişkin Protokolün onaylanması
nın uygun bulundugu içermektedir. ... 
Milli Savunma Bakanlı~ lle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklanna Ba~ı Kurumlarda Döner Sermaye Teşklli ve İşletilmesine 

İlişkin Kanun ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda De~işik
lik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4273 

R.G. Tarih: 14.6.1997 

Kabul Tarihi: 11.6.1997 

R.G. No.su. : 23019 

Bu kanunla; kapsama gıren döner sermaye kuruluşlarına toplanı yüz 
mllyar lira sermaye tahsis olunmuş. 3225 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinde yer alan gösterge rakamları degiştırllmlş. hak salıiplerinin mu
ayene ve tedavilerine ödenecek karşılıkların, alınacak ücretierin ve diger 
ligili bedelierin askeri hastane döner sermayesine gellr kaydedilmesiyle 
ilgill esaslar hükme baglanınıştır. ... 
Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi lle Ek 2 nci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının 4 No.lu Bendi Hükünılerinin Yürürlükten Kaldırılması 

Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4274 

R.G. Tarih: 17.6.1997 

Kabul Tarihi: 12.6.1997 

R.G. No.su.: 23022 

Bu kanunla; kooperatifiere yönelık olarak siyasi faaliyet yasagı kaldı
rılmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununda De~iklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4275 

R.G. Tarih: 17.6.1997 

Kabul Tarihi: 12.6.1997 

R.G. No.su. : 23022 

Bu kanunla; devlet memurlarının Anayasada ve özel kanunda bellrtl
len hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabileceklerı ve 
bunlara üye olabileceklerı hükme baglanmaktadır . . . . 
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Kamu Kurumu NiteliğindekiMeslek Kuruluşlarına İlişkin Kanunla
rın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. ; 4276 Kabul Tarihi; 18.6.1997 
R.G. Tarih; 20.6.1997 R.G. No.su. ; 23025 

Bu kanunla: Anayasanın I 995 yılında degiştirilen 135 inci maddesi-
ne uyum saglanması amacıyla Kamu Kurumu Niteligındeki Meslek Ku
ruluşlarıyla ilgili I I Kanunda degişiklik yapılmaktadır. Bu çerçevede bu 
kuruluşların siyasi faaliyette bulunamayacaklarına ilişkin yasak kaldırıl
makta: siyasi sayılabilecek faaliyetlerini amaçları kapsamında yapabile
cekleri, bu kapsaının dışına çıkmaları halinde haklarında yapılacak ışe 
leınler hükme bağ;Janmaktadır. . .. 

Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4277 
R.G. Tarih; 28.6.1997 

Kabul Tarihi; 26.6.1997 

R.G. No.su.; 23033 

Bu kanunla: sendikaların siyasi faaliyette bulunmalarını, siyasi par
tilerden destck almalarını veya onlara destck vermelerini, bu amaçla der
nekler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluşları ve vakıllarla or
tak hareket etmelerini yasaklayan. sendikaları devletin idari ve mali de
netimine tabi tutan. sendikaların tüm gelirlerini devlet bankalarında mu
hafaza etmelerini öngören Anayasanın 52 nci maddesinin 412 I sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılması nedeniyle Sendikalar Kanununda uyum 
saglanması amacıyla degişiklik yapılmaktadır. 

Yüksekö~etim Kanununun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No. ; 4278 
R.G. Tarih; 5.7.1997 

Kabul Tarihi; 2.7.1997 

R.G. No.su. ; 23040 

Bu kanunla: yükseköğ;retiııı elemanları ile öğ;rencilcrin siyasi partile
re üye olabilmelerine yönelik düzenlemeler getiren Anayasa değ;işlkliğ;l 
Yükseköğ;retim Karıununun 59 uncu maddesine yansıtılınaktadır . . . . 

Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. ; 4279 

R.G. Tarih; 8.7.1997 
Kabul Tarihi; 3.7.1997 

R.G. No.su. ; 23043 

Bu kanunla: dernek kurma hürriyetının sınırları genişletilmcktc. der
neklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları, çalışma konuları veya çalışma 
biçimlerı arasında açıkça öngörülınek kaydıyla siyasi partilerden, işçi ve 
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işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul 
edebileceklerı ve adı geçen kurumlara yardımda bulunablleceklerı yö
nünde düzenlemeler getırllmcktedir. 

* •• 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Degiştirumesine Dair Kanun 

Kanun No.: 4280 Kabul Tarihi: 3.7.1997 
R.G. Tarih: 8.7.1997 R.G. No.su.: 23043 

Bu kanunla; siyasi partilerin mal edinmelerı lle gellr ve gıderlerinin 
kanuna uygunlugunun Anayasa Mahkemesince Sayıştay'dan da yardım 
saglamak suretıyle denetlenecegı. siyasi parttierin kapatılmasıyla ilgli! 
davalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması iste
nen siyasi parti genel başkanlığ;ının veya tayin edecegı bir vekllinin sa
vunmasının dinlenecegi öngörülmekte ayrıca. Anayasanın milletvekilliğ;i
nin düşmesini düzenleyen 84 üncü maddesinde yapılan degişikilgın 

2949 sayılı kanunun llgllı hükümlerine yansıtılması amaçlanmaktadır. 

••• 
Yüsekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Degiştirtlerek Kabulüne Dair Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4281 
R.G. Tarih: 15.7.1997 

Kabul Tarihi: 9.7.1997 
R.G. No.su.: 23050 Mük. 

Bu kanunla; "Atılım", "İstanbul Kültür" ve "Doguş" adlarıyla yenı va
kıf üniversitelerı kurulmaktadır. 

••• 
Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4282 Kabul Tarihi: 9.7.1997 
R.G. Tarih: 15.7.1997 R.G. No.su.: 23050 Mük. 

Bu kanunla; "Çankaya" . "Maltepe" . "Beykent" , "Çağ;" adlarıyla yenı 
vakıf üniversiteleri kurulmaktadır. 

Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması 
ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No.: 4283 Kabul Tarihi: 16.7.1997 
R.G. Tarih: 19.7.1997 R.G. No.su.: 23054 

Bu kanunla: Yap--İşlet Modell tle üretım şirketlerine elektrik enerjisi 
üretmek ıçın mülkiyetlerı kendilerine ait olmak üzere termik santral kur
ma ve işletme !zn! verlimesi tle enerji satışına dair esas ve usuller bel!r-
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lenmektcdir. Bu izin ülke enerji plan ve politikaları dahilinde olacaktır. 
Bu yolla enerjinin ucuz. güvenilir ve kaliteli üretimi ve sunulmasının sag
lanması amaçlanmaktadır. 

* * • 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükü· 

meti Arasında Ücretsiz Sagiık Hizmetlerine Dair Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4284 

R.G. Tarih: 26.7.1997 
Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun: TC Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyet Hükümeti Arasında 
Ücretsiz Saglık Hizmetlerine Dair Protokoltın onaylanmasının uygun bu
lundugunu Içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Makedonya Cumhuriyeti Hü

kümeti Arasında Hava Taşımacıhjtı Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4285 
R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi : 17.7.1997 
R.G. No.Su. : 23061 

Bu kanun. Türkiye Cumhuriyetı Hükümeti ile Makedonya Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılıgı Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir. 

* •• 

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hu
kuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4286 
R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi : 17. 7.1997 
R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasın
da Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesının 
onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir. 

• * * 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hu· 

kuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No.: 4287 Kabul Tarihi: 17.7.1997 
R.G. Tarih: 26.7.1997 R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun: Türkıye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhurıyetı Arasın-
da Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
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Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hu
kuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4288 

R.G. Tgrih: 26.7.ı997 

Kabul Tarihi: ı7.7.ı997 

R.G. No.su. : 2306ı 

Bu kanun; Türkıye Cumhurıyetı lle Arnavutluk Cumhurıyetı Arasın
da Hukuki. Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti İle Türkmenistan Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4289 

R.G. Tarih: 26.7.ı997 

Kabul Tarihi: ı7.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bul u nd ugu n u Içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgızistan Cumhuriyeti Hü

kümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4290 

R.G. Tgrih; 26.7.1997 

Kabul Tarihi : ı 7. 7. ı 997 

R.G. No.su. : 2306ı 

Bu kanun: Türkiye Cumhuriyetı Hükümeti İle Kırgızistan Cumhuri
yetı Hükümeti Arasmda Hava Taşımacılıgı Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna Hersek ve Hırvatistan Cumhuri

yetleri Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyi Niyet Misyonu ve Ortak 
Polis Gücü Oluşturulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No·: 4291 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun: Türkiye Cumhurıyetı ile Bosna Hersek ve Hırvatistan 

Cumhuriyetleri Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyt Niyet Misyonu ve Or
tak Polis Gücü Oluşturulması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulundugunu içermektedir . 

• • • 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bosna Hersek Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Egitim, Teknik ve Bilimsel İşbir
ligi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4292 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Cumhuriyeti Hü
kümetleri Arasında Askeri Alarıda Egitim Teknik ve Bilimsel İşbirligl An

laşmasının onaylanmasının uygun bulundugunu içermektedir. 

* * * 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hü

kümetine 10 000 Adet Egitim Elbisesi Bagışlamasına Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulundugu Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4293 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi : 1 7. 7.1997 

R.G. No.su, : 23061 

Bu kaııuıı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuri
yeti Hükümetine 10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bagışlamasına Dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğunu içermektedir. ... 

Türkiye Cumhuriyeti İle Mogolistan Arasında Dostane İlişkiler ve 
İşbirligi Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair 

Kanun 

Kanun No. : 4294 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi : 1 7. 7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ilc Mogolistan Arasında Dostane İliş
kiler ve İşbirliği Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulundugurıu 

Içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4295 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğunu Içer

mektedir. ... 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım 
Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirligine İlişkin Protoko

lün Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4296 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı ile Azerbaycan Cumhurıyetı Arasın
da Tarım Alanında Bıllmsel, Teknik ve Ekonomik İşbırııgıne İlişkın Pro
tokollin onaylanmasının uygun bulunduğ;unu ıçcrmcktcd!r. ... 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Ara
sında Deniz Taşımacılıgı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4297 Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. Tarih: 26.7.1997 R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkiye Cumhurıyetı Hükümet! ile Türkmenistan Hükü
meti Arasında Deniz Taşımacılığ;ı Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulundugunu Içermektedir. ... 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna 

Kanun No. : 4298 

R.G. Tarih: 26.7.1997 

Dair Kanun 

Kabul Tarihi: 17.7.1997 

R.G. No.su. : 23061 

Bu kanun; Türkıye ve Özbekistan Cumhurıyetı Hükümetlerı Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendlrmeyı Önleme An
laşmasının onaylanmasının uygun bulundugunu Içermektedir. 

••• 
Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay

lanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun 

Kanun No. : 4299 

R.G. Tarih: 30.7.1997 

Kabul Tarihi : 23.7.1997 

R.G. No.su. : 23065 

Bu kanun; Türkıye ve Tacikistan Cumhurıyetlerı Arasında Yatırımla
rın Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkın Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulundugunu Içermektedir. 

••• 
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Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleşti
rilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4300 
R.G. Tarih: 1.8.1997 

Kabul Tarihi: 30.7.1997 
R.G. No.su. : 23067-2 Mük. 

Bu kanun; - 30 Kasım 1997 Pazar günü genel nüfus tespiti ve seç
men yazımı yapılması -Seçmen kütüklerinin üç ay içinde güncelleştiril
mesi öngörülmekte. bu konuda görevli kuruluşlar. uygulanacak esaslar 
ve ödenekler hükme baglanınaktadır. ... 
Ceza infaz Kunımlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kunımunun Kunı

luş ve idaresine İlişkin Kanun 

Kanun No.: 4301 
R.G. Tarih : 9.8.1997 

Kabul Tarihi: 6.8.1997 

R.G. No.su. : 23075 

Bu kanunla; Hi'ıkümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarınııı koru
nup geliştırilmesi veya bir meslek ve sanat ögrcnmelcri amacına yönelik 
olarak işyurtları açılması ve bunu saglamak üzere Adalet Bakanlıgına 
baglı Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun kurulu
şu. görevleri, sermaye kaynakları ve ilgili diger hususlar düznlenmektedir. ... 
Turizmi Teşvik Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4302 
R.G. Tarih: 10.8.1997 

Kabul Tarihi: 7.8.1997 

R.G. No.su. : 23076 

Bu kanunla;Turlzm Işletmelerine baglı ya da müstakil olarak talih 
oyunları oynatılabilecek yerlerin açılması yasaklanmakta. bu kanunu 
yürülügüııden önce Turizm Bakanlıgıııca izin verilmiş bulunan Talih 
oyunları işletmelerinin izinlerinin kanunu yayımından itibaren 6 ay son
ra kcndiligiııdcn hükümsüz olacagı hükme baglanmakta. alkollü içki sa
tışıyla ilgili yeni düzenlemeler öngörülmektedir. 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eldenmesine İlişkin 28.7.1993 Tarihli ve 488 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Degiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

Kanun No. : 4303 

R.G. Tarih: 18.8.1997 

Kabul Tarihi :13.8.1997 

R.G. No.SU. : 23084 

Bu kanunla; 28.7.1997 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay 
Başkanının. 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresını ta
mamlayacagı hükmü. ek geçici madde olarak TSK personel kanununa 
eklenmektedir. . .. 
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12.7.1997 Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara 
İlişkin Dava ve Cezalann Ertelenmesine Dair Kanun 

Kanun No. : 4304 

R.G. Tarih: 14.8.1997 

Kabul Tarihi: 14.8.1997 

R.G. No.su. : 23080 Mük. 

Bu kanunla: 12.7.1997 tarihine kadar işlenmiş suçlar nedeniyle 
5680 Sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesı ve kanun hükümlerine 
göre sorunlu müdür sıfatıyla mahkum edilmiş bulunan kimselerin ceza
larının Infazı ertelcnıncktcdir. 

••• 
Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

Kanun No. : 4305 

R.G. Tarih: 18.8.1997 

Kabul Tarihi: 14.8.1997 

R.G. No.su. : 23084 

Bu kanunla: GATA ve halen eğitim ve öğretim kurumlarında kurum
larıyla ilişiği kesilmiş veya kesılme durumuna gelmiş olanlara (master ve 
doktora öğrencilerı dahil) belirtilen sürede başvurmaları halinde her 
ders Için iki sınav hakkı verilmektedir. 

İlköğretim ve Egitim Kanunu, Milli Egitim Temel Kanunu, Çıraklık 
ve Meslek Egitimi Kanunu, Milli Egitim Bakanlıgının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Ka
nunda Degişiklik Yapılması ve Bazı Kagıt ve İşlemlerden Egitime 

Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun 

Kanun No. : 4306 

R.G. Tarih: 18.8.1997 

Kabul Tarihi: 16.8.1997 

R.G, No.su. : 23084 

Bu kanunla: İlköğretim kurumlarında sekiz yıl kesintisiz zorunlu eğı
tım yapılınası öngörülmekte ve bu uygulamaya yönelik esaslar belirlen
mektedir. 

--.--
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