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SUNU Ş 

Sayın Milletvekill, 

Bu broşür, XVIII. DtJnem milletvekillerinin TBMM'deki ça

lışma/anna başlarken ()ncelikle ihtiyaç duyabilecekleri hizmet

lerin nerede, nasıl ve hangi birimler tarafindan yerine 

getirildi~ine ilişkin ()n bilgilerin sunulması amacıyla hazırlan

mıştır. 

Bu duzenlemede; ilgili kanun, Iç tüzük ve ytJnetmelikler hü

kümleri çerçevesinde gtJrev yapan TBMM Idari Teşkilatı'nın, 

milletvekillerine do~rudan hizmet veren birimleri gtJz ()n üne 

alınarak yardımcı olunmaya çalışılmıştır. TBMM'nin genel 

işleyişi içinde çeşitli hizmet etkinliklerini yürütmekle gtJrevli 

di~er birimler de teşkilat şemasında gtJsterilmiştir. 

Kullanış kolaylı~ı saRlamak amacıyla, broşürün başındaki 

"/çindeki/er" kılavuzundan başka, TBMM YtJnetim Teşki

latı btJiümünde ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı ile telefon 

numarası gtJsterilmiştir. Ay nca, broşUrün sonuna eklenen yer

leşim planı ile de genel bir tanıtma amaçlanmıştır. 
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TÜRKIYE 

BÜYÜK MiLLET 

MECLISI 

Y asama Organı Türkiye Büyük Millet Meclisi; Genel Ku
rul, Başkanlık Divanı, Siyasi Parti Grupları, Danışma 

Kurulu ve Komisyon-lardan kuruludur. 

Başkanlık Divanı 

Meclis üyeleri arasından seçilen bir Başkan, dört Başkanve
kili, üç İdare Amiri ve yedi Katip üyeden oluşur. 

Gerekti~inde Genel Kurul; Danışma Kurulunun önerisi üze
rine İdare Amirleri veya Katip üyelerin sayısını artırabilir. 
Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sa
yısı oranında Divana katılmalamu sa~layacak şekilde kurulur. 
TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki se
çim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre 
için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

Başkanlık Divanı, yasalar ve lçtüzük geregince verilen görev
leri yerine getirir. 

Başkanın görevleri 

TBMM'ni Meclis dışında temsil etmek, Genel Kurul görüş
~derini yönetmek, tutanak dergisi ile tutanak özetinin dü-
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zenlenmesini denetlemek, Başkanlık Divanına başkanlık 

etmek ve Divanın gündemini hazırlamak, Danışma Kurulu
na Başkanlık etmek, Meclis komisyonlarını denetlemek, Baş
kanlık Divanı kararlarını uygulamak, Meclisin idari ve mali 
işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek, Meclisi ve 
çalışmalarını tanıtıcı önlemleri almak ve yayın yapmak, ken
disine Anayasa, yasalar ve İçtüzük gere~ince verilen görev
leri yerine getirmektir. 

Başkanvekilierinin görevleri 

Başkanın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve yö
netti~i oturumlada ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin 
düzenlenmesini gözetmektir. 

İdare Amirlerinin görevleri 

TBMM'nin idart ve mali işleri ile kolluk işlerini Meclis Baş
kanının talimatına uygun olarak yürütmekte Başkana yar
dımcı olmak, özel törenleri yönetmek, Meclis bütçesine ilişkin 
önerilerini Başkana sunmaktır. 
İdare Amirleri; dirlik ve düzenin korunması, görüşmelerin 
açıklık ve serbestli~inin sa~lanması ve gereken hallerde kol
luk güçlerinin kullanılmasında Başkanlıgın yürütme organ
larıdır. 

Katip üyelerin görevleri 

Tutanakların tutulmasını denetlemek, tutanak özetlerini yaz
mak, Genel Kurulda evrak okumak, yoklama yapmak, oy
ları saymak, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini 
denetlemek, söz sırasını kaydetmektir. 

Siyasi Parti Gruplan 

En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, TBMM • de grup 
kurma hakkına sahiptirler. 
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Danışma Kurulu 

Meclis Başkanının başkanlıgında siyasi parti grup başkanla

rı veya vekillerinden birisi veya onların yazılı olarak görev
lendirdigi birer milletvekilinden kuruludur. 

Belli konuların saptanması, önerilmesi ve görüşe baglanma
sına ilişkin olarak İçtüzükte kendisine verilen görevleri yeri
ne getirir ve Başkanın istemi üzerine danışma niteliginde görüş 
bildirir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya bir siyasi 
parti grubu başkanlıgının istemi uzerine Başkan tarafından 
toplantıya çagrılır. 

Görüş bildirmek veya önerilerde bulunmalda yetkili olan Da
nışma Kurulunun önerileri Genel Kurulda oylanarak karara 
baglanır . 

Komisyonlar 

Komisyonlardan her birinin üye sayısı, Danışma Kurulunun 
önerisi üzerine Genel Kurulca belirlenir. 

Komisyon üyeleri, her yasama dönemi başında ilk devre için 
iki, ikinci devre için üç yıllıgına seçilir. 

Başkan, oranlarına göre siyasi parti gruplarına, komisyon
larda düşen üye sayısını saptar. 

Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona, 
esas komisyon denir. 

Üye seçimi tamamlanınca komisyonlar, Meclis Başkanı ta
rafından toplantıya çagrılır. Bu toplantıda komisyonlar, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kfttiplerini seçer. 

Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya ça~rılır. Bu ça~
rıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. 
Ancak, komisyon gündemine Mkimdir. 
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Komisyonlar, başkanlannın yönetiminde çalışır. 

Komisyon toplanulanna Başbakan veya bir Bakan katılabi
lir. Komisyon toplantısı TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu 
üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır. 

Komisyonlar kendilerine havale edilen kanun tasansı veya 
tekliflerini görüşerek aynen veya de~iştirerek kabul veya red
dt:debi1irler. Birbiriyle ilgili gördüklerini birleştirerek görü
şebilir ler. 

Tasarı veya teklifterin komisyona hava1e gününden en geç 
kırkbeş gün içinde sonuçlandmhp Genel kurula gönderilme
si gerekir. Tersi durumda, adı geçen tasarı veya tekiitin do~
rudan do~ruya gündeıue alınmasını Hükümet veya teklif 
sahiplerinin isteme hakkı vardır. 

Komisyonlar, kendilerine hava1e edilen tasarı veya teklifte
rin önce Anayasanın metnine ve ruhuna aykırı olup olmadı
~ını incelemekle yükümlüdür. Bir komisyon bir tasarı veya 
tekiitin Anayasaya aykırı oldu~unu gördü~ü takdirde gerek
çesini belirterek maddelerin görüşülmesine geçmeden 
reddeder. 

Komisyonlar Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya 
o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözciller tarafından temsil 
olunur. 

Komisyonlar karara ba~ladıkları işler için birer rapor dü
zenler. 

Genel Kurula sevkedilen komisyon raporu veya herhangi bir 
metin Kurulca görüşülerek karara ba~lanır. 
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TBMM Komisyonlan 

Üye Sayısı 

Adalet Komisyonu 21 

Anayasa Komisyonu 21 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 21 

Dışişleri Komisyonu 21 

DilekçeKomisyonu 18 

İçişleri Komisyonu 21 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kom. 3S 

Meclis Hesaplannı İnceleme Kom. ı ı 

Sayıştay Komisyonu• ıs 

Milli Elitim Komisyonu 21 

Milli Savunma Komisyonu 21 

Plan ve Bütçe Komisyonu 40 

Sallık ve Sosyal İşler Komisyonu 21 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Kom. 21 

Tarım, Orman ve Köyişleri Kom. 21 

• 1 7.3.1977 tarih ve 641 numaralı kararla lçtOzOAe eklenen Sayıştay Komis

yonu,Anayasarun 164 neO Maddesinde Kesinhesap Kanunu tasansının yeni 

yıl BOtçe Kanunu tasansı ile birlikte Genel Kurul'ca görOşOlerek karara baA

Iaııııuuı öngörOidOAOnden, 1984 öncesine ilişkin ~ler sonuçlandınldıktan son

ra son bulacaktır . 
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TBMM 

İD ARİ 

TEŞKiLATI 

BMM İdari Teşkilatı, genel olarak TBMM'ne Anayasa, 
yasalar ve TBMM lçtilzügü ile verilen görev ve yetkile

rio kullanılması ve yerine getirilmesinde, her türlü idari des
te~i sa~lamak amacıyla kurulmuştur. 

TBMM İdari Teşkilatı 'nın kuruluş ve görevlerine ilişkin eses
lar 13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterligi Teşkilatı Kanunu" ile düzenlen
miştir. 

TBMM Genel Sekreterli~inin görev ve sorumlulukları; 

Anayasa ile TBMM'ne. verilen görev ve yetkiterin yerine ge-,. 
tirilmesinde, TBMM Başkanlık Divanına, komisyonlara ve 
TBMM üyelerine her türlü idari destegi saglamak; komisyon
larda görevli raportörler eliyle; kanun tasarı ve tekliflerini ko
misyonlara sunmak, komisyon raporlarını hazırlamak, istek 
halinde milletvekillerince verilen ilkeler çerçevesinde kanun 
teklifi taslaklarını hazırlamak; tutanak ve basım hizmetleriyle 
doküman ve bilgi saglama hizmetlerini yapmak; TBMM te
sislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve ona
rımlarını yapmak, TBMM Başkanının verecegi genel 
direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgilr çalışmaları dilzenle-
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rnek ve koordine etmek; milletvekillerinin ve idari teşkilatı 
kadrolarında görevli personelin, özlük hakları, sa~ık ve sos
yal hizmet çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek; TBMM'nin 
ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini düzenlemek ve yürüt
mek; TBMM'nin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek; 
TBMM'nin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürüt
mek; TBMM'nin yönetiminde bulunan Milli Saray, Köşk, 
Kasır ve eklentilerinin bakım, onanın ve korunması ile ilgili 
hizmetleri yapmak; verilecek di~er görev ve hizmetleri yeri
ne getirmektir. 
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YASAMA 

HİZMETLERİ 

Kanunlar - Kararlar 

TBMM BaşkanlıAma sunulan kanun tasarı ve teklifleriyle 
tezkere ve denetim önergeleri sonuçlanıncaya kadar, ya

ni kanun ya da karar durumuna gelinceye kadar tüm işlem
lerin yürütülmesi ve izlenmesi hizmetleri Kanunlar ve Kararlar 
MüdürlOtOnce yerine getirilmektedir. 

Bu birimin komisyonlarda görevli raportör leri, kanun tasarı 
ve teklifleriyle tezkereler üzerinde ön çalışma ve incelemeler 
yapar, komisyon görüşmelerini izleyerek verilen önergelerin 
işlemini yürütür, komisyon kararına uygun olarak metin ve 
raporu hazırlar. 

Yasama faaliyetleriyle ilgili konularda, özellikle kanun tek
lifi hazırlanmasında, milletvekillerince tesbit edilecek esas
lar çerçevesinde parlamenterlere teknik danışmanlık yapmak 
ve gereken yardımda bulunmak üzere uzman personelden olu
şan "Araştırma - İnceleme Bürosu" hizmete hazır bulun
maktadır. 

İçtüzük gere~i olarak, yasama süreci içinde, TBMM Genel 
Kurul ve komisyonlarının çalışmalarından milletvekillerini ha
berdar etmek üzere çeşitli yayınlar yapılır: 

- TBMM Gündemi 
- Gelen KaJıtlar 
- Sıra Sayısı 
- Komisyonlar Bülteni 
- Kanunlar Dergisi 
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Tutanak 

TBMM Genel Kurulunda tam ve özet olmak üzere iki türlü 
tutanak tutulur. Komisyonlar karar verirse, oradaki görüş
melerin de tam tutana~ı tutulur. 

Tutanak Özetleri ile Tutanak Dergileri ve fihristierinin ha
zırlanması hizmetleri, Tutanak Müdürlü~ü tarafından yürü
tülmektedir. 

BİLGİ 

DOKtlMAN 

EGh1M 
HİZMETLERİ 

Kütüphane - Enformasyon 
•• 
U lkemizin en zengin ve modem kütüphanelerinden bi-

ri olan TBMM Kütüphanesinde milletvekillerinin her 
tür yerli ve yabancı bilgi - belge ihtiyaçları karşıtanmaktadır. 

Kütüphane, normal çalışma günlerinde 9.00- J 8.00 saatleri 
arasında açıktır. Aynca, TBMM Genel Kurulunun devamı 
süresince de hizmet sürdürülmektedir. Resmi tatil günlerin
de yine aynı süreler içinde Kütüphane açık tutulmaktadır. 

Milletvekiileri, süreli yayınlar ile el yazmaları ve nadir eser
ler dışında kalan kitapları senet karşılı~ında ve en geç bir ay 
icerisinde geri vermek üzere ödünç alabilmektedirler. 

Temel görevi milletvekillerinin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak 
olan TBMM Kütüphanesi, dış taleplere açık delildir. Ancak, 
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üniversite ögretim üyeleri veya özel araştırmacıların aradık
ları kaynaklar sadece TBMM Kütüphanesinde mevcut ise, yet
kili amirin izniyle ve 15 gün süreyle dış araştırmacıların 
yararlanmaları mümkündür. 

TBMM Küttiphanesinde, milletvekilierine araştırma hizmet
leri de sunulmaktadır. Ekonomi, kamu yönetimi, uluslara
rası ilişkiler dallarında ytiksekögrenim görmüş, yabancı dil 
bilen elemanlar, istenildiginde, çeşitli konularda araştırma
lar yaparak, rapor veya bilgi dosyaları hazırlamaktadırlar. 

Aynı birimde yapılan bir diger hizmet de çeviri çalışmaları
dır. Milletvekillerinin istemi halinde İngilizce, Fransızca ve 
Almanca dillerinde yasama çalışmalarına ilişkin çeviri hiz
metleri yapılmaktadır. 

Yabancı Dil E~itiml 

TBMM'de milletvekilleri için her yıl program dahilinde ve 
istek yogunluguna göre yabancı dil egitimi düzenlenmekte
dir. TBMM Başkanlıgınca belirlenen tarihte, Personel Egi
tim ve Yönetim Müdür!ügünce düzenlenen yabancı dilegitimi 
için önceden duyuru yapılarak, katılmak isteyen milletvekil
Ieri tespit edilmekte ve seviye testleri yapılmak suretiyle de 
gruplar belirlenmektedir. 
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ÖZLÜK 

HİZMETLERİ 
S'Xh""'' ··w'·· ,. · . ..., • -···~··• ........ 

Ödenek ve Yolluklar 

Milletvekillerinin, ödenek ve yollukları ile yurt içi ve yurt dı
şı geçici görev yollukları gibi mali haklarına ilişkin tahakkuk 
işlemleri, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü; bunların öden
mesine ait çekierin hazırlanması ise, Sayıpanlık Müdürlüğün
ce yapılmaktadır. 

3053 Sayılı Kanuna göre ve üçer aylık peşin ödemeler şeklin
de hazırlanan Milletvekili ödenek ve yollukları, istenildiği tak
dirc!e Ziraat Bankası TBMM Şubesi'nde açılacak şahıs 

hesabına da yatırılabilmektedir. 

Sosyal Güvenlik 

Milletvekillerinin sosyal güvenlikleri ilc ilgili olarak; ilişki kur
ma, borçlanma ve emeklilik işlemleri, Emekli Sandığı Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur mevzuatiarına göre, 
Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. 

Özlük Dosyası ve Kimlik 

Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, takibi ve 
arşivlenmesi ile Milletvekili Kimlikleri ve eşlerinin TBMM'ne 
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girişlerinde gerekli olan Tanıtım Kartlarının hazırlanması da 
yine yukarıda belirtilen birim tarafından yerine getiril
mektedir. 

Pasaport İşlemleri 

Milletvekillerinin istemi halinde pasaport işlemleri, Personel 
ve Özlükİşleri Müdür!ügünce hazırlanmakta, bu işlemlerin 
takibi ve sonuçlandıniması ise Parlamenter Hizmetleri Mü
dürlügü tarafından yerine getirilerek, ilgili milletvekiline su
nulmaktadır. 

SOSYAL 
HİZMETLER 

Milletvekillerinin kendileri ve eşleri ile bakınakla yükümlyü 
bulundukları çocuk, anne ve babalarının muayene, tıbbt tah
lil, EKG gibi saglık hizmetleri Baştabiplik tarafından yapıl
maktadır. Muayene sonucu gerekli tüm ilaçlar TBMM 
Eczanesi'nden temin edilebilmektedir. Acil durumlarda mu
ayene hizmetleri milletvekillerinin evlerinde de yapılmakta
dır. Gerekli hallerde hastanelere ve özel doktorlara sevk etme 
işlemi mümkündür. 

Diger taraftan, TBMM'de bulunan Diş Tedavi Merkezinde 
milletvekillerinin ve bakınakla yükümlü bulundukları yakın
larının diş muayene, tedavi ve protezleri de yapılmaktadır. 
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Acil durumlarda ihtiyaç duyulan ambulans servisi her an hiz
mete hazır bul undurulmaktadır. 

Milletvekilleri ve yakınlarının tedavi giderleri ile ilgili belge 
ve dosyaların tanzimi ve takibi Personel ve Özlükİşleri Mü
dürlügünce hazırlanıp yürütülmekte; ödeme işlemine ait çek
ler ise Saymanlık Müdürlü~ünce hazırlanıp sunulmaktadır. 

Lokanta 

TBMM'de mi11etvekil1erine ve ziyaretçilerine hizmet veren ay
rı mekanlarda üç lokanta bulunmaktadır. Bunlardan ana bi
nanın zemin katındaki Milletvekili Lokantası, milletvekilleri 
ile Parlamento muhabiri olan basın ve yayın mensupları için 
ayrılmıştır. Halkla llişkiler Binası üst zemin katta bulunan 
Kafeterya ise milletvekillerinin, ziyaretçileriyle birlikte ola
bilecekleri lokanta olarak tahsis edilmiştir. Ana binanın alt 
zemin katında bulunan So~uk Büfeden de yararlanmak müm
kündür. 

Milletvekilierine hizmet veren lokantalar, TBMM'nin tatil ve
ya araverme süreleri dışında, gerekti~inde resmi tatil günleri 
de dahil olmak üzere, her gün 12.00- 14.30 saatleri arasında 
ve ayrıca Genel Kurulun çalışma saatlerinin uzaması halinde 
de akşam yemekleri için açık tutulmaktadır. 

İk ram 
Milletvekillerinin çay, kahve ve meşrubat gibi ihtiyaçlan için, 
günün her saatinde gerek ana binanın ve gerek Halkla İlişki
ler Binasının her katında ikram hizmetleri yapılmaktadır. 

Berber ve Lostra 
Ana binanın alt zemin katında bulunan iki berber salonu ile 
bir lostra salonu, her gün saat 9.00'dan itibaren, Meclisin ça
lışması süresince açık bulunmaktadır. Ayrıca resmi tatil gün
lerinde de 9.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet 
sürdürilimektedir. 
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Lokanta, ikram, berber ve lostra ile ilgili hizmetler Sosyal 
Hizmetler Müdürlügünce düzenlenip yürütülmektedir. 

Mı.ırk<'t 

Halkla İlişkiler Binası I inci kısım alt zemin katta bulunan 
TBMM Personeli Tüketim Kooperatifinden alış-veriş ihtiya
cı karşılanabilmektedir. 

Yasama dönemi başında her milletvekiline lojman tahsis edil
mektedir. Lojmanların ne şekilde tahsis edilece~ine Başkan
lık Divanı karar vermektedir. 

Lojmanlar içerisinde gerekli olan demirbaş eşyalar mevcut
tur. Milletvekili Lojmanları Sitesinde 5 derslikli bir ilkokul, 
market ihtiyaçları için Gima'nın bir şubesi bulunmaktadır. 
Ayrıca, ulaşım konusunda yardımcı olmak üzere araç servisi 
düzenlenmektedir. 

Sitede ihtiyaç duyulan tüm hizmetler Milletvekili Lojmanla
n Sitesi Yönetim Birimi tarafından yerine getirilmekte, mil
letvekillerinin istek ve şikayetleri bu birim tarafından tespit 
edilerek, gerekli işlemler yapılmaktadır. 
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Milletvekillerinin ve TBMM İdari Teşkilatı personelinin 0-6 
yaş grubundaki çocuklarının güvenli bir ortam içinde, çocuk 
e~itim ve bilimsel gerekiere uygun olarak gelişimlerine yar
dımcı olmak amacıyla Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıl 

mıştır. Milletvekilleri, yukarıda belirtilen yaş grubu içinde 
bulunan kendi çocuklarını e~itim ve bakım amacıyla bu biri
me verebilirler. 

Halkla İlişkiler Binası İkinci Bölüm 2 nci katta hizmet ve
rem TBMM Vakfında, milletvekilleri rozetleri, Meclis siga
rası ile yine Meclis amblemli Paşabahçe ürünü çeşitli cam 
eşya, Milli Sarayiara ait kartpostaHar ve fotoltraf albümleri 
satışa sunulmaktadır. 

Krcş içinde bir köş e 
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Milletvekili Odaları 

HALKLA 
İLİŞKİLER 

BASlN - YAYlN 
TANITMA 

BASlM 
HİZMETLERİ 

H 
alkla İlişkiler Binaları içinde milletvekilierine birer 
çalışma odası tahsis edilmektedir. Bu odaların mil
Jetvekilierine dagıtımı ve kullanımı Başkanlık Divanı 

kararı ile düzenlenınektedir. 

Milletvekilierine tahsis edilen odalarda ihtiyaç duyulan de
mirbaş eşyalar ile merkezi' radyo yayını ve dahill-harici tele
fon sistemleri bulunmaktadır. 

Odalardaki harici' telefonlar'la yapılacak şehirlerarası yazdır
malı görüşmeler OJo 50 indirime tabidir. Diger konuşmalar in
dirimsizdir. Telefonların yıllık abonman, makine kirası, 

bakım gibi giderleri, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, 
TBMM bütçesinden ödenmektedir. Di~er ödemelerde ise, 
Başkanlık Divanınca her yıl bütçeden ödenmek üzere bir li 
mit tespit edilmektedir. Bu limiti aşan miktarlar, ilgili mil
letvekilinin ödenek ve yolluklarından ayrıca tahsil 
edilmektedir. 1987 yılı için belirlenenlimit 400.000 TL'dir. 
Milletvekili harici telefonlarıyla ilgili işlemlerin takibi ve ta
hakkuk işlemleri Bütçe-Maliye Müdürlü~ünce yürütül
mektedir. 
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Sekreterya 

Halkla İlişkiler Binasında milletvekili odalarının bulunduAu 
tüm hankolarda birer sekreter grubu görevlendirilmiştir. Sek
reterler, milletvekillerinin ziyaretçiler le ilişkileri, daktilo, te
lefon görüşmeleri, fotokopi, evrak dagıtırnı ve vergi iadesi 
bildirimlerinin düzenlenmesi gibi hizmetleri yerine getirmek
tedirler. 

Bu bölümde milletvekilleriyle ilgili tüm hizmetler, Parlamen
ter Hizmetleri Müdürlügü tarafından yürütülmektedir. 

Basın- Yayın ve Tanıtma 

TBMM'nin genel olarak basınla ilişkileri; basın toplantıları
nın düzenlenmesi, yazılı bildiri ve açıklamaların basın ve ya
yın organlarına iletilmesi, parlamento muhabirierinin çalışma 
düzeninin saglanrnası, TBMM'ni ve faaliyetlerini tanıtıcı çe
şitli yayınların hazırlanması gibi hizmetler Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlügünce yürütülmektedir. 

Bu birimin yayınlarından olan, "İç ve Dış Basında Bugün" 
başlıklı bülten, basında yer alan haber ve makaleleri özetie
rnekte ve Genel Kurulun çalışma günlerinde milletvekilierine 
sunulrnaktadıı:. 

Ayrıca haftada bir çıkarılan "Dünyaya Bakış" başlıklı, dış 
basında yer alan önemli haber ve makalelerden özetler veren 
bir bülten de yine bu biriınce hazırlanan yayınlar arasındadır. 

TBMM'ce çıkarılan yayınlardan biri de, Kütüphane, Dokü
mantasyon ve Tercüme MüdürlüAünce hazırlanan ve özellikle 
güncel konularla ilgili araştırma yazılarına yer verilen, kü
tüphane çalışmalarından çeşitli bilgileri de içeren "BİLGİ" 
başlıklı dergidir. 

Bu birimlerin dışında, Başkanlık Divanı bünyesinde kurulan 
"Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu", yayın ve tanıtma faali-
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yellerinin yo~un olarak sürdürüldü~ü bir kuruluştur. Kurul
ca her yıl düzenlenen "Milll Egemenlik Haftası" kutlama 
programı çerçevesinde milli egemenlik kavramını ve 
TBMM'yi tanıtıcı çok sayıda yayın hazırlanmaktadır. Bu ya
yınlar arasında 6 ayda bir Türkçe-İngilizce çıkarılan 

"TBMM" adlı dergi de yer almaktadır . 

TBMM'nin yasama ve denetim çalışmalarıyla ilgili tüm ba
sılı evrak ihtiyacı Basımevi Müdürlü~ünce karşılanmaktadır. 
Bu birimde aynca imkanlar ölçüsünde, milletvekillerinin kart
vizit, zarf ve bloknot gibi ihtiyaçları da yerine getirilmekte
dir. Bunların kaçar adet basılaca~ına Başkanlık Divanı karar 
vermektedir. 
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HABERLEŞME 

ULAŞIM 

BANKA 

HİZMETLERİ 

'de milletvekillerinin haberleşme, ulaşım 
ve banka hizmetlerini karşılamak üzere 

ilgi li kurum ve kuruluşların birimleri görev yapmaktadırlar. 

P 1 I 

TBMM PTT Müdürlügü , milletvekillerinin posta, telgraf ve 
telefon ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak şekilde organize 
edilmiştir. Bu birimin normal çalışma süresi her gün 9.00 -
18.00 saatleri arasında olup, bu süre Genel Kurulun bitişine 
kadar uzamakta, ayrıca resmi tatil günlerinde de yine 9.00 
- 18.00 saatleri arasında açık tutulmaktadır. 

Milletvekillerine, biri Ankara'daki ikametgiihlarına, di
ğeri başka şehirlerde kendilerine ait meskenlerden birisine ve

ya Ankara'daki kendilerine ait herhangi bir adrese olmak 
üzere, PTT tarafından iki adet telefon verilmektedir. 

Milletvekilleri tarafından bu iki adres için yapılacak ta
lepler , daha önce bu haktan yararlanmamış olmak kaydıyla, 
diger tercihiiierin önünde karşılanmaktadır. 

Milletvekillerinin Ankara'da veya herhangi bir şehirde 
kendilerinin veya ailelerinin oturdukları evde kurulu, adları-
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na kayıtlı bir telefondan yapılacak şehiriçi ve şehirlerarası ko
nuşmalarda OJo 50, 

• Yukandaki indirimden ayn olarak, milletvekillerinin kendi 
adianna kayıtlı, kendilerinin veya ailelerinin oturduklan ev
lerde kurulu bulunan telefonlardan bizzat yapacaklan şehir
lerarası konuşmalarına OJo 50, 

• Milletvekillerinin PTT işyerlerinde hüviyet ibrazı ve şe
hirlerarası konuşma biletine ad ve soyadı yazarak imza et
meleri suretiyle yapacaklan şehirlerarası konuşmalarına Ofo 
so, 
İndirim uygulanmaktadır. 

• TBMM'deki çalışma odalarının dışında, milletvekilleri ana 
binanın birçok yerinde kurulu bulunan PTT'ye ait ankesör
lü telefonlarla her an şehirlerarası ve miiJetlerarası görüşme
ler yapabilecekleri gibi, yine ana bina içinde zemin ve alt 
zemin katlardaki kabinierde TBMM'ne aittelefonlarlada üc
retsiz olarak sadece şehiriçi konuşmalar yapabilirler. 

DDY ve THY 
Ana binadaki PTT salonu içinde, DDY ve THY bilet gişeleri 
de bulunmaktadır. Mevcut uygulamaya göre, tren yolculuk
larında, mil1etvekil1erine yataklı vagon ücreti OJo 50 indirimli 
olup, di~erlerinde de sadece pulman veya kuşet ücreti alın
maktadır. THY bilet ücretleri ise, milletvekilleri için OJo 50 
indirimli olarak uygulanmaktadır. 

Banka 
Halkla İlişkiler Binası II nci kısım alt zemin katta bulunan 
Ziraat Bankası TBMM Şubesi, milletvekillerinin ihtiyaç du
yabilecekleri banka işlemleri ile ilgili hizmetleri yerine getir
mektedir. 

Meclis Taksi 
Milletvekilleri ihtiyaç duydukları takdirde günün her saatin
de batı yönündeki giriş kapısının altında bulunan duraktan 
taksi çagırılabilmektedir. Tel: 26 60 
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Güvenlik 

GÜVENLİK 

HİZMETLERİ 

TBMM'de iç ve dış güvenlik hizmetleri, Anayasa-
nın 95 inci maddesine göre, ilgili makam

larca Meclis BaşkanlıAma tahsis edilen personelden oluşan 
TBMM ve Milli Saraylar Koruma Müdürlügü ile TBMM Mu
hafız Taburu tarafından yürütülmektedir. 

Do~rudan do~ruya TBMM Başkanına ba~lı olarak görev ya
pan Koruma MüdürlüAü ile Muhafız Taburu, BaşkanhAm 
emirleri çerçevesinde TBMM'nin tüm giriş ve çıkış noktala
rında ve iç mekanlarda güvenlik ile ilgili tedbirleri yerine ge
tirmekle yükümlüdürler. 

İçtüzüAün 141 inci maddesine göre, TBMM'nin bina, bah
çe, arsa ve eklerine silahla girmek yasaklanmıştır. Aynca, mil
letvekillerinin beraberinde olan misafirleri de dahil olmak 
üzere, TBMM'ne gelen tüm ziyaretçilerio girişlerinde güven
lik uygulaması yapılmaktadır. 

Trafik 

TBMM içindeki trafik düzenini saAlamakla da görevli olan 
TBMM ve Milli Saraylar Koruma MüdürlüAü, ayrıca millet
vekillerinin trafik işleri (kayıt - tescil - araç muayene vs.) ile 
tabanca ve av ruhsatı işlemlerine de yardımcı olmaktadır. 
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Milletvekillerinin özel otolarına konulacak araç giriş kartı, 
Sivil Savunma Uzmanlı~ınca hazırlanarak, sunulmaktadır. 

. •, 

Milletvekillerinin yıllık yedek askerlik yoklamaları Sivil Sa
vunma Uzmanlı~ınca yaptırılmaktadır. Bu konuda sunula
cak askerlik durum formlarının milletvekilleri tarafından 
doldurularak adı geçen birime iade edilmesi gerekmektedir. 
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NOTLAR 
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