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ÖN SÖZ 

T
ürk tarihinin ilk yazılı Anayasası olan "Kanun-i Esa

si"nin 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe girmesin

den sonra, ilk Türk Parlamentosu da "Meclis-i Umu

mi" adı albnda 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. An

cak, bu anayasa ve parlamentoyarağmen egemenlik kayıtsız 

ve şartsız Osmanlı ailesine; yasama ve yürütme yetkileri ke

sinlikle padişaha yani bir tek kişiye aitti. 

Bu başlangıçtan itibaren geçen süreç içinde ülkede pek çok 

anayasa hareketleri, siyasal çalkantılar ve Osmanlı İmpara 

torluğu'nun dağılması ile sonuçlanan bölgesel ve genel sa

vaşlar yaşandı. Ülkemiz genel bir işgal tehlikesi ile karşı kar

şıya kaldı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı büyük bir zafe rle so

nuçlandırdığımız 44 yıllık bu dönemin sonunda, millf ege

menlik ilkesine dayalı olarak açılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ile Türk tarihinde yeni bir dönem açıldı. Kişi ege

menliğinden, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait ol

duğu Cumhuriyet ve demokratik rejime geçişin temelleri 

abldı. Halk iradesine dayalı, insan hak ve özgürlüklerini te

mel alan yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra 

da, doğrudan halkın seçtiği temsilcilerden oluşan Meclis, ye

ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu oldu. 

Cumhuriyet kimliğinin anayasal temellerinin atılması ve bu 

kimliğin gereği olan çağdaşlaşma hareketlerinin tamamlan

masını takiben de 1946'dan itibaren çok partili demokratik 

rejim, Türk Milletinin vazgeçilmez yaşa rn tarzı olarak yerleş

ti ve hızla gelişerek, bugünkü çağdaş konumuna ulaştı. 

Bu kitap 1876'dan itibaren, Türk siyasa l yaşarnının gelişme 

dönemleri, yaşanan iç ve dış olaylar, Devletimizin temel or

ganı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş, işleyi ş ve i ş

levleri ilc çalışmalarını yürüttüğü binalcır hakkında genel 

bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

İlk baskısı 1994 yılında yapılan kitabın ikinci baskısı sunul

maktadır. Yararlı olmasını dilerim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

rürkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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İLKANAYASA 

Anayasal Gelenek ve 
Parlamenter Ya~am 

T 
ürk tarihinin ilk yazılı anayasası, 23 Aralık 1876 tari
hinde yürürlüğe girdi. "Kanun-i Esasi" (Temel 
Kanun) adını ta~ıyan bu anayasa halk iradesine daya

lı bir hareketin sonucu olarak değil, "Genç Osmanlılar" adı 
verilen aydınların padi~ah üzerinde yaptıkları oldukça güçlü 
bir etki yoluyla gerçekle~mi~ti. 

1876 Anayasasına göre, egemenlik kayıtsız ~artsız Osmanlı 
Ailesine aitti. Padi~ahın ki~iliği "kutsal"dı. Yasama ve yürüt
me yetkileri kesinlikle padi~ahındı. Yargı gücü bağımsız 
sayılabilirdi; fakat, "af' hakkı kesinlikle padi~aha aitti. Top
lantı, siyasi parti ve dernek kurma özgürlükleri dı~ında, 
bütün temel haklar vatanda~lara tanınmı~tı. Ancak, bu hak
ların kanun yolu ile sınırlanması mümkün olduğundan ve 
bu konuda bir ölçü bulunmadığından, temel hak ve özgür
lüklerin hukuki güvencesi yoktu. Vatanda~ların can, mal, 
ırz, konut dokunulmazlıkları da, "kanun dahilinde" güvence 

altına alınmı~h. Ama, padi~ah bir polis soru~turması sonu
cunda devlete zararı dakunduğu gerekçesiyle ki~ileri yurtdı
~ına sürebilirdi. Böylece yargı güvencesi de son derece zede

lenmi~ti. 

1876 Anayasası bütün eksikliklerine rağmen, demokrasi 
geleneği olmayan Osmanlı Devletinde ilk yazılı hukuk bel
gesi ve "Me~rutiyet" yönetimini ba~latmı~ olması dolayısıyla. 
çok önemli bir ilerleme sayılır. 

İLK PARLAMENTO e lk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) 

I adı altında ve iki ~eclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalı~
malarına ba~ladı. Iki dereceli seçimler sonucu olu~an 
"Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildiği gibi "Mec

lis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69'u Müslüman ve 
46'sı Müslüman olmayan 115 üyeden oluşuyordu. Doğrudan 

doğruya padi~ahça atanan "Heyet-i Ayan" veya diğer adıyla 
"Meclis-i Ayan" (Seçkinler Heyeti) ise, 26 üyeden kurulmu~-
tu. 
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İl k Türk Parlamentosunun 20 Mart 1877'de Daimabahçe Saray ı ' nda ki açılı & tö reni . 

Genel Meclis'in çalıiimaya baiilamasından kısa süre sonra 23 
Nisan 1877'de Rusya, Osmanlı Devleti 'ne savaş açtı . Savaş 

sırasında, millet temsilcilerinin hükümeti eleiitirmeleri ve 
sert çıkıiiları kariiısında, Heyet-i Mebusan 28 Haziran 1877'de 
padiiiahça dağıtıldı. Ardından yapılan seçimler sonucu 13 
Aralık 1877'de, Türk tarihinin ikinci millet temsilcileri mecli
si toplandı. Ancak, Rus savaiiırun kötü bir geliiime gösterme
si sonucunda, bu yeni Meclis de 14 Şubat 1878'de padiiiah 
tarafından tekrar dağıtıldı. 

Zamanın padiiiahı II. Abdülhamit 1878'den 1908 yılına kadar 
Meclis'i toplamadan ülkeyi idare etti. 1908 yılı baiilarında 

giderek artan dıii geliiimeler ve son derece iiiddetlenen 
aydınlar muhalefeti nedeniyle, Meclis'i Umumi'yi 23 Tem
muz 1908'de toplantıya çağırmak zorunda kaldı. 
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Böylece, II. Me~rutiyet dönemi açılmı~ oluyordu. Aynı 

zamanda Anayasanın yeniden uygulamaya konduğu bu 
dönem, Türk siyasi hayatında "özgürlük ilanı" olarak da anı
lır. Anayasa, 1909, 1912, 1914, 1916 yıllarında sekiz kez 
deği~tirildi. Bu yolla, 1876 Anayasasının yapısı çoğu kez 
önemli deği~ikliklere uğradı. 

Deği~iklikler sonucunda, padi~ahın zararlı faaliyetleri iddia
sıyla vatanda~ları yurtdı~ına sürgün etme hakkı kaldırıldı. 
Basın özgürlüğü geni~letildi ve sansür yasağı konuldu. 
Vatanda~lara toplantı ve dernek kurma özgürlükleri tanındı. 
Artık siyasi partiler de kurulabilecekti. Ayrıca, hükümet 
Meclis'e kar~ı sorumlu tutulmu~tu. Padi~ahın dilediği zaman 
Meclis'i dağıtması hükmü sıkı kayıtlar altına alındı. Gensoru 
kurumu yerle~ti. Padi~ahın yasama yetkisine belli sınırlar 

getirildi. Meclis üyelerine doğrudan doğruya kanun teklifi 
verme hakkı tanındı. Meclis Ba~kamm, padi~ah müdahelesi 
olmadan Meclisin seçmesi kabul edildi. Bir padi~ah tahta 
çıktığı zaman, Meclis-i Umumi önünde Anayasa hükümleri
ne uymaya ve millete sadakat yemini edecekti. 

1909 yılında yapılan bu anayasal değişikliklerin getirdiği 

demokratik parlamenter sistem, iç ve dı~ olaylar nedeniyle 
uzun süre ya~ayamadı. Yıpratıcı bir siyasal mücadele orta
mına, 191l'deki Trablusgarp Savaşı ve Ekim 1912'de ba~la
yan Balkan Sava~larının acılı günleri de eklenince, 1914 ve 
1916 yıllarında Anayasada yapılan deği~ikliklerle padi~ahın 
Meclis'i dağıtma yetkisi a~ama a~ama artırıldı. Ayrıca, en 
güçlü parti durumunda bulunan "İttihat ve Terakki'nin tek 
parti diktatörlüğü, demokratik geli~menin önünü tıkayan 
önemli nedenlerden birini olu~turdu. 

Balkan Savaşlarının 1913 sonbaharında yapılan anlaşmalarla 
sona ermesinden bir yıl sonra Osmanlı Devleti, Birinci Dün
ya Sava~ına kahlmak durumunda kaldı. Sava~ın bitim yılın
da, 3 Temmuz 1918'de VI. Mehmet (Vahdettin) Osmanlı 

Devleti'nin son padişahı olarak tahta çıkmıştı. Birinci Dünya 
Savaşı yenilgiyle sonuçlandı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzala
nan Mondros Mütarekesi'nden sonra da, padişah VI. Meh-



ANAYASAL GELENEK VE PARLAMENTER YAŞAM 
13 

met, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı dağıttı. Kamuoyu
nun bütün tepkisine rağmen, Meclis-i Mebusan'ı Anayasanın 
açık hükmünü çiğneyerek ancak 12 Ocak 1920'de yeniden 
topla ttı. 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaıılan Sivas Kongresi sırasında Ulusal Kurtul u& Sava&ının hazırlıklarını yapıyorlar. 

MİLLİ EGEMENLİGE GEÇİŞ 

B 
irinci Dünya Sava~ı'nm galibi olan İtilaf (Anla~ma) 
Devletleri, Osmanlı ülkesini kağıt üzerinde payla~

mı~lardı. Bu payla~ma planlarma göre, Türk ulusu
nun siyasi' varlığı bütünüyle yok ediliyor ve üzerinde ya~adı
ğı bin yıllık vatanı da ufak bir bölge dı~mda elinden alınıyor
du. 
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30 Ekim ı9ı8'dc imzalanan Mondros Mütarekesi hükümleri
ne dayanarak, ı Kasım ı9ı8'den itibaren Türk vatanının bazı 
yerleri i~ga l edilmeye ba~landı. Türk Ordusu dağıtılırken, 
ülke içinde çe~itli ayrılıkçı örgütler ayaklanma hazırlıklarına 

giri~mi~ti. 

Bunun üzerine Anadolu ve Trakya'daki bazı vatanseverler 
ı9ı8 yılı sonlarında "Müdafaa-i Hukuk" adı altında direni~ 
örgütleri kurmaya ba~ladılar. Bazı aydınlar kurtulu~ çareleri
ni dü~ünmekle beraber; güçleri birle~tirmek, milli ve genel 
bir uyanı~ yaratacak mücadeleyi açmak kolay değildi. Farklı 
dü~ünceler nedeniyle ülkenin hemen her yerinde, dağınık
lık, çaresizlik ve genel bir karamsarlık görülüyordu. 

Bu karanlık içinde, Türk ulusunun tarihsel karakterine ve 
yıllarca süren siyasal geli~m~lere uygun bir ses yükseldi. 
Mustafa Kemal Pa~a, bu durumda milli egemenliğe dayalı , 

bağımsız yeni bir Türk Devletinin kurulmasından ba~ka bir 
kurtulu~ yolunun olamayacağını ortaya koydu. 

ıs Mayıs ı9ı9'da İzmir'in Yunanlılar tarafından i~galinden 

bir gün sonra, 9. Ordu Müfettişliği görevine atanan Mustafa 
Kemal Pa~a, karargahına aldığı bazı arkadaşları ile birlikte, 
İstanbul'dan Anadolu'ya hareket ettiler. 

Mustafa Kemal'in (Atatürk) ı9 Mayıs ı9ı9'da Samsun'a ayak 
basmasıyla birlikte, Türk tarihinde ki~isel egemenlikten, mil
li' egemenliğe geçi~ süreci de başlıyordu. 

Samsun'da ve daha sonra da Havza'da yapılan hazırlıklar ilk 
kurtulu~ ı~ıklarını yaktı. Milli hareketin ba~ladığıru duyuran 
" ... milli bağımsızlığımızın ve tarihimizin kurtuluşu, ancak 
milletin tek vücut olarak savunması ile kabil olacaktır ... " gibi 
bildiriler dağıtıldı. Her yerde protesto mitingleri düzenlen
mesi için askeri ve sivil makamlara talimatlar verildi. 

Mustafa Kemal Paşa bütün bu çalışmaları yaparken, Mond
ros Ateşkesi'nden kısa bir süre sonra ülkenin çeşitli yerlerin
de, sayıları bugün dahi kesinlikle saptanamamış kongreler 
toplarup, vatanseverler kendi bölgelerini kurtarma çareleri 
arıyorlardı. 
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İ~te Mustafa Kemal Pa~a, yava~ yava~ uyanmaya ba~layan 
bu milli bilinci bir bütünsel kalıba döküp, tam bir ulusal kur

tulu~ mücadelesi ba~latmak çalı~malarına giri~mi~~i. 

Bu amaca ula~mak için on gün süren ilk hazırlık çalı~maları, 

21 / 22 Haziran 1919 günü milli egemenliğe gidi~ planı sayıla
cak ünlü "Amasya Tamimi" ile sonuçlandı. Bu kısa fakat 

anlamlı belgede, "milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi 
ve kararının kurtaracağı" kesin bir dille belirtiliyor, bu amaç

la Sivas'ta millet temsilcilerinin katılacağı büyük bir kongre
nin toplanacağı duyuruluyordu. 

Amasya Tamimi'nin temel noktaları ~unlardı: 

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 

2. Istanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini 

yerine getirememektediri. Bu durum, milletİnıizi yok olmuş 

gibi gösteriyor. 

3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kur

taracaktır. 

4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini 

yerine getirmek ve haklarını gür sesle dünyaya duyurmak 

için türlü baskı ve kontroldan uzak milli bir heyetin varlığı 

zorunludur. 

5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'da 

millf bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. 

6. Bunun için bütün iller ve bağlı bir alt yerleşim yerlerin

den milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün 

olan enkısa zamanda yetişmek için yola çıkarılması gerek

mektedir. 

7. Her ihtimale karşı, bu mesele millf bir sır olarak tutulmalı 

ve temsilciler, ge~eğinde yolculuklarını kendilerini tanıtma

dan yapmalıdırlar. 

8. Doğu iZleri adına, 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre 

toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de 

Sivas' a gelebilirlerse, Erzurum Kongresi' nin üyeleri de 
Sivas genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. 
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SİVAS KONGRESİ 

Sivas Kongresi sı rasında Mustafa Kemal 
Atatürk, Kongre üyeleriy le birlikte. 

Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi toplandı. 

2 3 Artık bütün vatanseverler Atatürk'ün etrafında 
kenetlenmişlerdi . 

Erzurum Kongresinde, bir yandan, vatanın ayrılmaz bir par
çası olan Doğu ilieri halkının düşmanla mücadele için elbirli
ği ile çalışacağı kararlaştırılmış, bir yandan da milll bir istek 
olarak İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın toplanıp gereken 
önlemleri alması gereği vurgulanmıştı. 

Erzurum'da başlayan yerel kongre akımı, Batıda Yunan teh

didi altında bunalan Marmara ve Ege bölgelerinde devam 
etti. 26 Temmuz 1919'da Balıkesir'de, 6 Ağustos'ta Nazilli'de, 
16 Ağustos'ta Alaşehir'de kongreler toplandı. Bu kongreler 
sonucunda "Kuvayi Milliye" adı altında vatansever milis 
güçleri kuruldu. 



ANA YASAL GE LENEK VE PARLAMENTER YAŞAM 

Sivas' taki Kongre Binası. .. 

MiSAK-I MİLLİ (ULUSAL AND) 
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4 Eylül 1919'da ise, miiii egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk 
Devleti 'nin kurulu~una temel olan Sivas Kongresi toplandı. 

Kongrede, "vatanın bölünmez bir bütün olduğu" konusunda 
millet temsilcileri ortak bir karara vardılar. Ülkedeki tüm 

yerel direni~ örgütleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti" adı alhnda birle~tirildi. Ba~kanlığına da 

doğal olarak Mustafa Kemal Pa~a seçildi. Kongre sonucunda 
olu~turulan "Heyet-i Temsiliye" milletin isteklerini yansıtan 
bir nitelik kazandı. Ancak, İstanbul yönetiminin ruhsal ve 
duygusal ağırlığı henüz devam ediyordu. 

Bundan dolayı, Sivas Kongresi Mustafa Kemal Pa~a'nın iste
diği "kuruculuk" niteliğini gösterememi~, vatanın kurtulu~u 
için bir an önce Meclis'i Mebusan'ın toplanmasını padi~aha 

bildirilmesine karar vermi~ti. 

Ancak bu karar da önemli bir adımdı. Kurtulu~ mücadelesi 

ve milli egemenliğe geçi~in ikinci evresi de tamamlanrru~tı. 
Üçüncü a~amada ise, milli egemenliğin gerektirdiği tüm ilke 

ve değerlere sahip bir büyük Meclisin kurulması ve Kurtu

lu~ Sava~ı'nın milli güçlere dayalı olarak kazanılması süreci 

ba~ladı. 

S 
ivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük co~kuyla 

kar~ılanmı~, milli hareketin her yerde egemen olduğu 

dü~üncesi giderek güç kazanrru~tı. Atatürk, 27 Aralık 
1919'da Ankara'ya geldi. Kurtulu~ Sava~ının ve yeni kurula
cak milli Devletin merkezi yönetim yeri de belli olmu~tu. 

Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i 
Mebusan'ı 12 Ocak 1920'de toplandı. Ancak, Meclis içindeki 
vatanseverler, bütün çabalarına rağmen padi~ahın egemenli
ğine dayalı sistemin ortam ve alı~kanlıklarını yok edemedi
ler. Bu durum, Meclis-i Mebusan'a bağlanan son ümitleri de 
yıktı. Ama, yine de anayasal nitelikte önemli bir karar alına
bildi. 28 Ocak 1920 tarihli bu karar, "ulusal and" anlamına 
gelen "Misak-ı Milli" idi. 

Misak-ı Milli (ulusal and), daha Erzurum Kongresi sırasında 
biçimlenmeye ba~lanrru~, Sivas Kongresi'nde olgunla~rru~ ve 
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sonuçta esasları doğrudan doğruya Atatürk tarafından yazıl
rru~tı. Temel ilke olarak, "vatanın ve milletin bölünmezliği" 
vurgulanıyordu. 

Millet adına bu yeminin edilmesi için, milli güçler yanlısı her 
Meclis-i Mebusan üyesi büyük çaba göstermi~ ve sonunda 
bu kararın alınması gerçekle~tirilmi~tir. 

Milli And, özetle ~öyledir : 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri barışa kavuşmak için şu 
vazgeçilmez şartları ileri sürerler : 

Dünya Savaşının bitiminde imzalanan Mütareke Andiaşma
sının çizdiği sınırlar içinde, din, ırk ve asılca birlik oluştu
ran vatandaşların oturduğu yerler hiçbir biçimde yurttan 
kopartılamaz. 

Osmanlı Saltanatının ve Halifeliğin merkezi Istanbul'un 
güvenlik içinde bulunması şartı ile Boğazlar açılabilir. 

Daha önce bizden ayrılan Batı Trakya' da, Mütareke sınırları 

dışında tutulmak istenen Kars, Ardahan ve Batıını'da halk 

oyuna başvurulması gerektir. 

Osmanlı Devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde 

de halk oyuna gidilmelidir. 

Bağınısızlığınıızı sınır.layacak siyasf, ekonomik hiç bir and

laşma kabul edilemez. 

Bu şartlar kabul edilmezse barış yapmak imkansızdır. 

Meclis-i Mebusan'da alınan ve ilan edilen Misak-ı Milll kara
rı, Ayan Meclisinde görü~ülmedi. Dolayısıyla onaylanmak 
üzere padi~ahın önüne de gelmedi. 

İtilaf Devletleri bu karar kar~ısında, İstanbul Hükümetini 
milli güçlere kar~ı harekete geçmeye zorladılar. 16 Mart 
1920'de İstanbul resmen i~gal edildi. Meclis-iMebusan basıl
dı. Anadolu hareketi yanda~ları ve bir kısım aydınlar tutuk
landı. Resmi dairelereel kondu. 16 Mart günü Osmanlı Dev
leti fiilen sona ermi~ti. İki gün sonra toplanan Meclis, çalı~
malarına ara vermek zorunda kaldı. ll Nisan 1920'de padi
~ahça dağıhldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı tarihe karı~
rru~h. 
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TÜRKİYE BÜYÜK 
MiLLET MECLİSİ'NİN 

KURULUŞU 

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan 'Türk 
vatanı ve milletin bölünmezliği" ilkesinin milli ve hukuki 

dayanağı, hala ya~ayan "Misak-ı Milli" ruhudur. 

• stanbul'un i~galinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 19 

I 
Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımladı. Bildiride, "olağa

nüstü yetkiler ta~ıyan bir Meclisin Ankara'da toplanaca
ğı, Meclis'e katılacak üyelerin nasıl seçilecekleri, seçimle

rin en geç onbe~ gün içinde yapılması gereği, kesin ve kararlı 
ifadelerle yer alıyordu. 

Ayrıca, dağılan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri de Ankara'daki 
Meclis'e katılabileceklerdi. 

Mill1 egem enlik ilkes ine dayalı Türkiye 13üyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920"d e halkın coqkulu ka tılımı il e ilk a ç ılı ~ topla ntı s ını ya ptı. 
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Türkiye Cumhu riyeti'nin kurulu~ temelleri Ankara'daki bu ilk tarihi binada atıldı. Birinci Meclis Binası, Ulusa l Kurtulu~ Sava~ ı 'nın yönet im 

yeri ola rak pek çok tartışma ve milli karariara sahne o ldu . Bu yap ı bugün Kurtul u ~ Sava~ı Müzesi olara k, ilk yı lların a nıl arını sergiliyor. 

illerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebusan'ın bir kısım 
üyeleri Ankara'ya geldiler. 

Ankara'nın o günkü şartları içinde Meclis'in toplanabileceği 
elverişli bir bina yok gibiydi. Sonunda, İkinci Meşrutiyet 
döneminde, İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapıl
mış tek katlı bir bina uygun görüldü. Eksik kalmış yapı 
tamamlandı, okullardan toplanan ve halkın katkısıyla sağla
nan eşyalada donahldı. 

Hazırlıklar tamamlanınca, Atatürk 21 Nisan'da yayınladığı 
ikinci bir bildiri ile, Meclis'in 23 Nisan günü toplanacağını ve 
açılış töreninin nasıl yapılacağını duyurdu. 

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde, Ankara'da bulu
nan herkes Meclis Binası çevresinde toplandı. Halk, kendi 
kaderine sahip çıkmanın coşkusu içindeydi. Hacı Bayram 
Camii'nde kılınan öğle namazından sonra, Meclis binası giri

şinde gözleri yaşartan muhteşem bir tören yapıldı. Saat 
13.45'de, Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salo

nunda toplandı. 

.Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Mil
letvekili Şerif Bey (1845), Başkanlık kürsüsüne çıkh ve aşağı
daki konuşmayı yaparak Meclis'in ilk toplanhsını açh. 
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Burada Bulunan Saygıdeğer Insanlar, 

Istanbul' un geçici kaydiyle yabancı kuvvetler tarafından 

işgal olımduğu ve bütün temelleri ile halifelik makamının ve 

hükümet merkezinin bağmısızlığının yok edildiği hepimizce 

bilinmektedir. 

Bu duruma baş eğmek, milletimizin, teklif olunan yabancı 
kölefiğini kabul etmesi demektir. 

Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak için kesin olarak kararlı 

bulunan ve ezelden beri hiir ve başına buyruk yaşamış olan 

milletimiz, kölelik durumunu son derece ve kesinlikle reddet

miş ve hemen vekilierini toplamaya başlıyarak Yüksek Mec

lisimizi meydana getirmiştir. 

Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah' ın yar

dımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın 

yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, ken

di kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ede

rek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. 

21 

Bu açı~ konu~masında, milli egemenliğe dayalı yeni Türk 
parlamentosunun adı da "Büyük Millet Meclisi" olarak 
konulmu~tu. Bu ad herkesçe benimsedi. Daha sonra Ata
türk'ün tüm konu~malarında yer aldığı ~ekliyle ve ilk kez 8 
Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazılı 
olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" (TBMM) adı kalıcılık 
kazandı. 

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında 

Mustafa Kemal Pa~a'yı (Atatürk), ba~kanlığa seçti. Mustafa 
Kemal Pa~a, kendi öncülüğünde kurulan TBMM'nin ba~kan
lığını Cumhurba~kanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihi
ne kadar sürdürdü. 

TBMM, açılışından iki gün sonra, sadece yasama değil, 

yürütme gücüne de sahip olacak hukuki ve siyasi yapısını 
düzenleme çalı~malarına ba~ladı. Bu düzenlemeler, 
TBMM'nin tam bir güçler birliği ilkesini benimsediğini gös
termi~ti. 
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Birinci Meclis, Mustafa Kemal Atatürk 'ü n ba~ka nlığında bir toplantı sırasında .. 

SA V AŞ VE BARIŞ 

2 Mayıs 1920'de Bakanlar Kurulunun seçilmesi hakkındaki 
yasa çıkarıldı. ll Bakandan olu~an "Meclis Hükümeti", 5 
Mayıs'da TBMM Ba~kanı Mustafa Kemal Pa~a'nın ba~kanlı
ğında ilk toplantısını yaptı. 

TBMM'nin açılı~ı ile birlikte, milli egemenliğe dayalı yeni 
Türk Devleti doğmu~ oluyordu. Birinci TBMM'nin iki temel 
hedefi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin otoritesini 
güçlendirmek, kalıcılığını gerçekle~tirmekti. Öncelikle, ülke 
topraklarının yabancı i~galinden kurtarılması gerekiyordu. 

3 
Aralık 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalanan 
Gümrü Barı~ Andla~ması, TBMM'nin yaptığı ilk ulus

lararası andla~maydı. Böylece Doğu cephesi kapandı. 
16 Mart 192l'de imzalanan Moskova Andla~ması ile Rusya, 

yeni Türk Devletini ve Misak-ı Milli ilkelerini tanıdı. 6-11 
Ocak 192l'de Birinci İnönü, 23-31 Mart 192l'de İkinci İnönü 
ve 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferleri sonucunda, 20 Ekim 
1921'de imzalanan Ankara Andla~ması ile Fransızlar sava~-
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tan çekildi. Aynı yılın sonunda İtalyanlar da TBMM hükü

metiyle işbirliğine giriştiler. 1922 yılında, Yunanistan ve 
İngiltere dışında, TBMM, tüm ülkelerle iyi ilişkiler içindeydi. 

TBMM Orduları, 26 Ağustos 1922'de Büyük Zaferi kazandı
lar. 9 Eylül'de İzmir kurtarıldı. 18 Eylül'de ise Anadolu'da 
hiçbir yabancı askeri güç kalmamıştı. Yeni Türk Devleti'nin 
bu başarıları karşısında İngiltere de dahil olmak üzere İtilaf 
Devletleri ile ll Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalan

dı. Doğu Trakya kurtuldu. İtilaf Devletleri, 27 Ekim'de 
Lozan'da barış görüşmelerinin yapılmasını kararlaştırdılar. 
Uzun süren görüşmeler sonunda 24 Temmuz 1923'de imza
lanan Lozan Barış Andiaşması 24 Ağustos 1923'de TBMM'de 
onaylandı. Yeni Türk Devleti, askeri, siyasi ve ekonomik 
özgürlüğüne kavuştu. 

T 
BMM'nin yaptığı ilk Anayasanın görüşmeleri, 19 

Kasım 1920'de başladı ve 20 Ocak 1921 günü yapılan 

oylamayla kabul edildi. Böylece milli egemenlik ilke

sine dayalı ilk Anayasa yürürlüğe girdi. 

1921 Anayasası 23 maddeden oluşan oldukça kısa bir metin
di. İlk dokuz maddesi devletin dayandığı temel ilkeleri sayı

yordu. 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, yasama ve 

yürütme yetkilerinin milletin tek ve gerçektemsilcisi olan 
TBMM'de toplandığı esasları, halka dayalı devlet ve güçler 

birliği ilkelerini en kesin ve açık biçimde ifade ediyordu. 

Ancak, 1921 Anayasasında, Devlet başkanının bulunmayışı, 

vatandaşların hak ve özgürlüklerinin düzenlenmeyişi, yargı 
ile ilgili hükürnlerin olmayışı önemli eksikliklerdi. 

1
921 Anayasası'nın getirdiği milli egemenlik ilkesi ile 

padi~ah iradesi ortaya bir çelişki çıkardı. Saltanat maka

rnı boşlukta kalmıştı. 1 Kasım 1922'de TBMM aldığı 

kararla saltanatı kaldırdı. Padişahlık lağvedilmiş, kişisel ege
menlik hukuken tarihe karışrnıştı. Bu kararın doğal sonucu, 
Cumhuriyet rejiminin kurulması olacaktı. 
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1924 ANAYASASI 

13 Ekim 1923'de Ankara'nın baqkent olması kararı alındı. 

29 Ekim 1923'de Atatürk ve arkadaşlarının, Anayasanın bazı 

maddelerini değiştiren teklifi TBMM'de alkışlarla ve oybirli
ği ile kabul edildi. Anayasanın birinci maddesinde, 'Türkiye 
Devletinin hükümet biçimi, Cumhuriyettir" hükmü yer aldı. 
Aynı günün gecesi, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi. 

Saltanahn kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı ile, sistem için
de varlığını sürdüren "Halifelik" de gereksiz ve işlevsiz bir 
duruma gelmişti. 3 Mart 1924'de Urfa Milletvekili Şeyh Saf
fet Efendi ve arkadaşlarının verdikleri kanun teklifi 
TBMM'de kabul edilerek, hilafet kaldırıldı, halifelik de tarihe 

karıştı. 

T 
BMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl yürür
lükte kalabildi. Geliqmelerin gerisinde kalmıq ve 
önemli eksiklikleri vardı, yetersizdi. Bütünüyle bir 

yeni anayasa hazırlıklarına girişildi. Cumhuriyet döneminin 
anayasası, 20 Nisan 1924'de TBMM'de büyük bir çoğunlukla 

kabul edildi. Yeni anayasa, cumhuriyet rejimi içinde güçler 
birliği esasına dayandırıldı. 105 maddeden oluqmuqtu. 

1924 Anayasası, Türk siyasi yaşamının gelişmesinde önemli 
rol oynadı. Siyasi partilerin kurulmasına ve dolayısıyla 

demokrasiye açıkh. Klasik hak ve özgürlüklere yer veriyor
du. Ancak, bunların korunmasına ilişkin düzenlemeler yine 
yoktu. Ayrıca, ekonomik ve sosyal haklar da Anayasada 
bulunmuyordu. Bu konuda tek güvence, egemenliğin sadece 
TBMM tarafından kullanılmasıydı. TBMM'nin üstünlüğü, 

tıpkı 1921 Anayasasında olduğu gibi sarsılmaz bir durum
daydı. Yasaların, Anayasaya aykırılığını önleyecek, denetle

yecek mekanizmalar bulunmuyordu. 

1928, 1934 ve 1937 yıllarında yapılan değişikliklerle 1924 

Anayasasına başka bazı temel ilkeler getirildi. 10 Nisan 1928 

değişikliği, Devlete laik bir karakter verdi. 5 Aralık 1934 

tarihli değişiklikle, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tam 
olarak tanındı. 5 Şubat 1937 değişikliği ise, Devletin "cumhu

riyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı" nitelikle
rini belirliyordu. 
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Cum huriyet in ilan edi ldiği İkinci Meclis Binası. Çağda~la ~ma ve çok partili demokratik sisteme geçi~ hareket lerine sahne olan bu tarihi bina, 
bugün Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılıyor. 

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ 

1924 Anayasası eksiklik ve değişiklikleri ile, Türk Anayasa 
tarihinin en uzun ömürlü metni oldu. Tam ve kesintisiz ola
rak, 36 yıl yürürlükte kaldı. 

C 
umhuriyetin ilanından önce yeni Türk Devletinin ilk 
siyasi partisi "Halk Partisi" adı allında (daha sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı) 23 Ekim 1923'de 

resmen kurulmuştu. Başkanlığına da Mustafa Kemal Ata
türk seçilrnişti. 1945 yılına kadar siyasi parti kurma deneme
leri ne yazık ki başarılı olamadı. 

İkinci Dünya Savaşının bitiminden sonra çok partili yaşama 
geçme eğilimi güç kazandı. Bu dönernin ilk siyasi partisi 18 
Temmuz 1945'de "Milli Kalkınma Partisi" oldu. Daha sonra 
da 7 Ocak 1946'da "Demokrat Parti" kuruldu. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birden fazla partinin kahldı
ğı ilk seçim ise, 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıldı. Bu seçim
le birlikte çok partili hayat kısa sürede benimsendi. 1950 yılı
na kadar ülkede 25 siyasi parti daha kuruldu. 

14 Mayıs 1950'de yapılan seçim sonucunda, 487 milletvekilli
ğinin 397'sini kazanan Demokrat Parti, 24 yıl kesintisiz ikti-
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1961 ANAYASASI 

darda kalan Cumhuriyet Halk Partisinin yerine iktidara gel

di. Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960'da yapılan askeri 

darbe ilc sona erdi. 

2 
7 Mayıs ihtilali ilc ülke yönetimine el koyan cıskerl güç, 

yeni bir cıncıyascı ycıpnıak için "Kurucu Meclis" olu~tur

du. Bir yıl içinde hazırlcıncın yeni cınayascı, 9 Temmuz 

1961 'de halk oyuncı sunuldu. Seçmenierin yüzde 8l'inin 

kCltıldığı oylanıada, yeni ancıycısa yüzde 61,5 "Evet" oyu ile 

kabul edildi. 

Böylece Türk tarihinde, ilk kez bir kurucu meclis anayasa 

hazırlamı~ ve bu anayasa halkoyu ilc kabul edilmi~ti. 

1961 Anayasası uzun ve ayrıntılı bir metindi. Önemli yenilik

ler getiriyordu. Millet egemenliğinin "yetkili organlar eliyle 

kullanılacağı" hükmü ile ılınılı bir kuvvetler ayrılığı prensibi 

yer aldı. 

Yasama ve denetim yetkisi TBMM; yürütme Meclisin için

den çıkınakla birlikte ayrı bir organ olarak Cumhurba~kanı 

ve Bakanlar Kurulu; yargı yetkisi ise bağımsız mahkemeler

ce yerine getirilecekti. 

Önemli deği~ikliklerden biri de, TBMM'nin "Millet Meclisi" 

ve "Cumhuriyet Senatosu"ndan olu~an "çift meclisli" bir 

yapıdan kurulması idi. Ayrıca, yasaların Anayasaya aykırı 

olup olmadığını tespit etmek üzere "Anayasa Mahkemesi" 

kurularak, yargısal denetime ağırlık verildi. 

Temel hak ve özgürlükler, o güne kadar hiç bir Türk anaya

sasında görülmemi~ biçimde ayrıntılı olarak düzenleniyor

du. Temel hak ve özgürlüklerin sınırianmaianna da sınırlar 

konuluyordu. Anayasa ayrıca Devlete pek çok sosyal ödev

ler yüklüyordu. 

1961 Anayasası, 1971 yılındaki deği~iklikleriyle birlikte 

1980'de yapılan ikinci bir askeri darbeye kadar yürürlükte 

kaldı. 
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1982 ANAYAS ASI 
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1
961 Anayasasının uzun ve ayrıntılı hükümleriyle kuru
lan mekanizmalar iyi üıleyemedi. Egemenliğin çe~itli 

organlar arasında bölünmesi nedeniyle, kurumlar ara
sında uyumlu çalı~ma ortamı sağlanamıyordu. Siyasi ve sos
yal istikrarsızlık, bunalırnlara yol açtı. Sonuçta, ülke 12 Eylül 
1980'de ikinci bir askeri darbeyle kar~ıla~tı. Anayasa askıya 
alındı, siyasi partiler kapatıldı. Siyaset adamlarının büyük 
bir bölümüne siyasi yasaklar getirildi. 

Yönetime el koyan askeri güç, 1960'da olduğu gibi yeni bir 
anayasa için "Kurucu Meclis" olu~turdu. İki yıl içinde yeni 
anayasa hazırlandı ve 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunuldu. 
Oylamaya katılma oranı yüzde 91.27 idi. Sonuçta, 1982 Ana
yasası geçerli ayların yüzde 91.37 "Evet" oyu ile kabul edildi. 

Böylece Türk tarihinde bir anayasa ikinci kez doğrudan doğ
ruya halkın oyu ile kabul edilmi~ti. 

1982 Anayasası ile getirilen en büyük yenilik, tek Meclis sis

temine, yani Cumhuriyet geleneğine geri dönülmesiydi. 
Yürütme biraz daha güçlendirildi. Özgürlüklerin sınıriandı

rılması konusunda yeni ve daha keskin ölçüler getirildi. 

Özerk kurulu~lara yeni statüler verildi. Bunlar dı~ında, 1982 
Anayasası büyük bölümüyle 1961 Anayasasına benzemekte

dir. 

1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra, ilk mmet
vekili seçimi, daha önce kapatılmı~ bulunan siyasi partilerin 
dı~ında, yeni kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçı 
Parti ve Anavatan Partisinin katılmasıyla, 6 Kasım 1983'de 

yapıldı. Demokratik süreç yeniden ba~lamı~tı. 

20 Ekim 199l'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ise, ser
bestçe kurulmu~ çok sayıda siyasi parti ve daha önce siyaset 
yapma hakları ellerinden alınmı~, tüm siyaset adarnlarının 

yeniden özgürlüklerine kavu~malarıyla gerçekle~ti. Parla

menter demokrasi tüm gerekleriyle i~lerliğe kavu~tu. 
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DEGİŞTİRİLEMEZ 
TEMEL HÜKÜMLER 

Anayasanın Genel Esasları 

A 
nayasa'nın 4 üncü maddesine göre; Devletin şekli, 
Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi 
dili, bayrağı, rnilll marşı ve başkenti ile ilgili 1, 2 ve 

3 üncü maddelerindeki hükümler değiştirilemez ve değişti
rilmesi teklif edilemez. 

Anayasa ile kesin güvence alhna alınan bu temel hükümler 

şöyle sıralanıyer : 

ANA YASANIN GENEL ESASLARI 

Madde 1- Türkiye Devleti bir cunıhuriyettir. 

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun lıuzımı, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygrlı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Dev/e

tidir. 

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle böliinmez bir 

bütündür. Dili Tiirkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yzldzzlı al bay

raktır. 

Millf marşı "Istiktal Marşı"dır. 

Başkenti Ankara'dır. 
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DEVLETiN GÖREVLERİ 

EGEMENLİGİN KULLANILMASI 

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK 

A 
nayasaya göre Devlet, "Türk milletinin bağımsızlığı

nı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cum
huriyeti ve demokrasiyi korumak, ki~ilerin ve toplu

mun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; ki~inin temel 
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkele

riyle bağda~mayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik 
ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi 

varlığının geli~mesi için gerekli ~artları hazırlamaya çalı~

mak"la görevlidir. 

gemenlik kayıtsız ~artsız Milletindir. E Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koydUğu esas-
lara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir ki~iye, zümre
ye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kayna
ğını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

(Md.6) 

Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 

Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. (Md. 7) 

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurba~kanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kul

lanılır ve yerine getirilir. (Md. 8) 

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılır. (Md. 9) 

H 
erkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü~ünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun önünde e~ittir. 

Hiçbir ki~iye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün i~lemlerinde 

kanun önünde e~itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 

zorundadırlar. (Md. 10) 
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fBMM VE ÇALI~MA DÜZENI 

KURULUŞ, SEÇME VE SEÇiLME 

TBMM ve Çalı~ma Düzeni 

A
nayasanın 7 ncı Maddesine göre, yasama yetkisi 

Ti.ırk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM)' nı nd ir. 

Anayasanın 75 inci maddesinden 100 üncü maddesine kadzır 

olan bölüm içinde, TBMM'nin kuruluş ve işleyişine ilişkin 

hükümler yer almıştır. 

TBMM, millctçc genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kuru

lur. Milletvekili genel seçimleri, beş yılda bir, serbest, eşit, tck 

dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel 

yönetim ve denetimi altında yapılır. 

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oyuna 

katılma hakkına sahiptir. 30 yaşını dolduran her Türk vatan
daşı milletvekili seçilebilir. 
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Milletvekili seçilebilmek için, en az ilkokul mezunu olmak ve 

ayrıc<ı, Anayas<ıd<ı yazılı diğer seçilme yeterliliklerine s<ıhip 

olm<ık gerekir. 

T13MM, beş yıllık süre dolm<ıdan seçimlerin yenilcnmesine 

k<ırar verebilir. An<ıy<ıs<ıda belirtilen şartlar altında Cumhur

başkanınca verilccek karara göre de yeni seçime gidilebilir. 

Üyeliklerde boşalma olması halinde ise, ara seçime gidilir. 

Ara seçim, o seçim döneminde bir dcf<ı yapılır. 13unun için, 

genel seçimden otuz ay geçmesi gerekir. Ancak, boşalan üye 

sayısı, üye tanısayısının yüzde beşini (28) bulduğu takdirde 

ve genel seçimlere bir yıldan fazla bir süre varsa, 90 gün için

de ara seçim yapılm<ısına k<ırar verilir. 

1\lilletvckillcri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 

değil, bütün Türk Milletini temsil ederler. 
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Meclis Genel Kurul Salonunun Ba&kanlık Kürsüsünden genel görünü~ü .. 
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TBMM'deki görevlerine başlarken, Anayasa'da yazılı metni 
kürsüden okuyarak, millet önünde andiçerler. 

Milletvekili Andı şöyledir: 

Devletin vnrliğr ve bnğımsrzlığn11, vntnnm ve milletin 
bi.iliinmcz biitiinliiğiinii, milletin kayıtsız ve şnrtsrz egemen
liğini komyncnğrmn; 

Hukukun iistiinliiğiine, demokratik ve laik Cımılwriyete ve 
Atntiirk ilke ve ink!laplamın bağlr knlacağmw; 

Toplıımun huzur Vi' refalu, nıillf dayanışma "1'1' adalet anlayr
ŞI içinde herkesin insan lıaklamıdmı ve temel lıiirriyetlerden 
yararlanması iilkiisiindcn ve Annyasaya sndaknttmı ayrılma
yacaği ma; 

Biiyiik Tiirk Milleti öniinde namusımı ve şerefinı fizerine 
andiçeri nı. 
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f Wv1M VE ÇAU~Mi\ DÜZf: ~İ 

YASAMA DOKUNULMAZLIGI 

T 
BMM üyeleri, yasama sorumsu/.luğu ve dokunul
mazlığına sahiptir. 
Meclis çalı~malarındaki oy ve sözlerinden, ileri sür

dükleri dü~üncelerden, ba~ka bir karar alınmadıkça da, bun
ları Meclis dı~ında tekrarlamaktan ve açıklamaktan dolayı 

sorumlu tutulama;:lar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç i~lediği öne sürülen millet
vekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekile
mez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali veya seçimden önce 

soru~turmasına ba~lanmı~ olmak kaydıyla, Anayasanın 14 
üncü maddesinde yazılı, Devletin bütünlüğüne, temel hak 
ve özgürlüklerin yok edilmesine yönelik durumlar, yasama 

dokunulmazlığı kapsamı dışındadır. 

Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğru

dan doğruya TBMM'ne bildirmek zorundadır. Mahkemeler
den gelecek istek üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına TBMM karar verir. 

T 
BMM'nin temel işlevi, tartışma ve değerlendirme 
ortamı içinde, kanun yapmak ve yürütmeyi denetle

mektir. Meclisin tüm çalışmaları, kendi yaptığı İçtü

zük hükümlerine göre yürütülür. 

Anayasaya göre, TBMM'nin görev ve yetkileri genel olarak 
şöyledir: 

• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar 

Kurulunu ve Bakanları denetlemek; 

• Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmün 

de kararname çıkarma yetkisi vermek; 

• Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve 

kabul etmek; 

• Para hasılınasına ve savaş ilanma karar vermek; 

• Milletlerarası andiaşmaların onayianmasını uygun 
bulmak; 
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TOPLANMA VE TATİL 
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• Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı 

hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ila

nma, mahkemelerce verilip kesinle~en ölüm cezaları

nın yerine getirilmesine karar vermek; 

• Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri 

kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 

M
illetvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek 

Seçim Kurulunca ilanını t;ıkibcdcn beşinci gün, 

TBMM Genel Kurulu, ç.:ığrısı.;: ol;ırak topl;ınır. Bu 

ilk birlcşimdc millctvckillcrinin andiçme töreni yapılır. 

TBMM'nin beş yıllık yasama dönemi içerisinde, her yılın 

Ekim günü, yeni bir yasama yılının başlangıcıdır. TBi\li\1 Cc

nci Kurulu, Anay;ısa gereğince, l Ekim günü kendiliğinden 

toplanar;ık, o yılki yasama ve denetim çalışmalarına başlar. 

1\leclis, bir y;ıs;ıma yılında en çok üç ;ıy tatil yapabilir. 

Tatilin başlangıcı genellikle Temmuz ;ıyı başlarıdır ve J 1 Ey

lül' c kadar devam eder. 

1\lcclis, tatil dışında, onbeş günü geçmemek üzere çalışmala 

rına ar;ı d;ı verebilir. 

Tatil ve araverme k;ırarları, Genel Kurulda oylama yapıl;ırak 

alınır. 

T;ıtil veya araverme sırasında, Cumhurbaşkanı, doğrud;ın 

doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine TBMI\I'ni 

toplantıya ç;ığırabilir. TBMM Başkanı da, doğrudan doğruyı:ı 

veya üyelerin beşte birinin (110) yı:ı/,ılı istemi Ü/crinc, l\1ccli

c;j toplantıya çağırabilir. 
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rBMM VE ÇA LIŞMA DÜZENİ 

TBMM BAŞKANLIK DİV ANI 

1 

B 
a~kanlık Divanı, milletvekilleri arasından ~eçilen 

TBMM Ba~kanı, dört Ba~kanvekili, yedi Katip Uye ve 
üç İdare Amiri olmak üzere 15 üyeden olu~ur. Ba~

kanlık Divanı üyelikleri için yasama dönemi içinde iki seçim 
yapılmaktadır. İlk seçim süresi iki, ikinci seçim süresi ise üç 

yıldır. 

Ba~kanlık Divanı, yasaların ve İçtüzüğün verdiği görevleri 
yerine getirir. Genel olarak, Genel Kuruldaki ayiama ve 

seçimlerde yanlı~lık olduğu iddialarını inceler ve karara bağ
lar. Dı~ ili~kiler, milletvekilleri ve Meclis personelinin özlük 
i~leri, sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile güvenlik gibi konulara 
ili~kin düzenleyici kararlar alır, yönetmelikler çıkarır. 
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MPclis 'te siyasi parti gruplarına 

ayrı lan toplant ı salonları 

SİY ASİ P ARTİ GRUPLA RI 
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S 
iyasi parti grupları, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 

göre kurulur. TBMM'de en az yirmi milletvekili ile 

temsil edilen siyasi partiler grup kurma hakkına 

sahiptir. Siyasi parti grupları kendi yaplıkları grup içyönet

meliklerine göre çalı~ırlar. Genel olarak haftada bir gün top
lanıp, çalı~malarına ilişkin · değerlendirme ve tarhşmalar 

yaparak, çeşitli konularda kararlar alırlar, strateji saptarlar. 
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DANIŞMA KURULU D 
anı~ma Kurulu, TBMM'nin etkin ve önemli kurum

larından biridir. TBMM Ba~kanının ba~kanlığında, 

siyasi parti grup ba~kan veya ba~kanvekillerinden 

birisi ya da onların görevlendirdiği birer temsilci milletveki

linden kuruludur. Gruplararası diyaloğu, uzla~mayı sağlayı

cı ve Meclis çalı~malarını düzenleyici bir i~lcve sahiptir. İçtü

züğün pek çok maddelerinde Danı~ma Kuruluna önemli 

görevler verilmi~tir. Grup temsilcilerinin im?.alarını ta~ıyan 

Danı~ma Kurulu önerileri ve tavsiye kararları bağlayıcı nitc

liktc olduğu için, Genel Kurulca genellikle aynen benimse

nır. 

Danı~ma Kurulu toplantısı 

KOMiSYONLAR 

T 
BMM'nin yasama ve denetim çalı:ımalarına temel 

olu~turan komisyonlar, çe~itli konulara göre çalı~ma 

yapan uzmanlık kurullarıdır. Genel Kurul adına 

görev yaparlar. 

Komisyonların, kurulu~, görev, çalı~ma usul ve esasları Mec

lis İçtüzüğündc gcni:ı ve ayrıntılı olarak yer almı~tır. 

TBMM'de Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre kurulan 16 

komisyon bulunmaktadır. Komisyonlarının her birinin üye 
sayısı, Genel Kurulca tespit edilir. Siyasi partiler, üye sayıları 

oranlarına göre komisyonlarda temsil edilirler. 
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Meclis Komisyonları, ilgi alanlarına göre şöyle sıralanıyar: 

Anayasa Komisyonu 

Adalet Komisyonu 

Mi lif Savunma Komisyonu 

İçişleri Komisyonu 

Dışişleri Komisyonu 

Millf Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Çevre Komisyonu 

Sağlık, Aile, Çalışına ve Sosyal işler Komisyonu 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
---

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

DilekçeKomisyonu 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Kamu İktisadi Teşebbüslcri Komisyonu 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

TBMt\1 f fesapiarını İnceleme Komisyonu 11, Dilekçe Ko
misyonu 9, Kamu İktiscıdf Teşebbüslcri Komisyonu 35, Plan 
ve Blitçe Komisyonu ..J-0, diğer konıisyonl<ır isL' 25'er Liyeckn 

ol u:;;maktad ır. 
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TBMM VE ÇALIŞMA DÜZENI 

Komisyonlar, Meclisin yasama ve 

denetim ça lı~ma l.:ırına temı'l 

nlu~tu rurlar. CPnel Kurul 

giirü~melerin e esas o lacak kanun 

metinleri komisyonlarda tartı~ılır 

ve biçimlenir. 

Komisyonlar, Meclis Ba~kanlığınca kendilerine gönderilen 
kanun tasarı veya tekliflerinin görü~melerine, havale tarihin
den itibaren 48 saat sonra ba~layabilirler. En fazla 45 gün 
içinde de sonuçland ırmaları gereklidir. 

Komisyonların önemli görevlerinden biri de, tasarı veya tek
lifierin öncelikle Anayasaya uygunluğunu incelemektir. 

Görü~tükleri kanun tasarı ve tckliflerini aynen veya deği~ ti

rerek kabul veya reddedebilirler. Karara bağladıkları i~leri 

Genel Kurulda görüqülmek üzere, bir rapor halinde Meclis 

Ba~kanlığına gönderirler. Bu raporlar, Genel Kurulda "esas 

metin" olarak görü~ülür. 
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TBMM VE ÇAU;>MA DÜZENİ 

GENEL KURUL T
BMM Genel Kurulu, yasama ve denetim sürecinin so

nuçlcındığı, konuların görüşülüp, tartışılarak L'n son 

kararcı bağlandığı temel orgcındır. 

Yzıscımcı yılı içerisinde, Genel Kurul resmi' tzıtil günleri dışın 

dzı, Salı, Çcırşcırnbcı ve Perşembe günleri saat 15.00'den 

llJ.OO'cı kadar toplcınır. Danışma Kurulunun önerisi üzerine 

Genel Kurul, toplzıntı gün saatlerini değiştirebilir; gerekirse 

diğer günlerde de toplantı yapılmcısıncı karar verebilir. 

Genel Kurul, en az !H-t milletvekili ilc (üye tcımszıyısının üçte 

biri) toplzınır. 

Genel Kurulda brar alcıbilmek için yapılan oylcınıcıdcı ise, 

toplantıya katılanların yarıdan fazlasının oyu arcınır; <1nczık 

brcır yeter sayısı, hiçbir şekilde IJH'den (üye tcımszıyısının 

di)rtte birinin bir fzızlası) cı/. olzımaz. 

TBMM Genel Kurulundzıki tüm görüşnwler herkese açıktır. 

Cliri.ışmeler, "TI3MM Tutancık Dergisi" ile yzıyımlcındığı gibi, 

bzısın, rzıdyo, televizyon gibi çeşitli iletişim cıraçlzırıylzı dzı ser

bestçe yzıyımlcınzıbilir. 

Genel Kurul, l3zışbzıkzının, bir bakanın, bir siyasi' pzırti grubu

nun vcyzı 20 nıillctvekilinin yazılı istemi i.izerine "kzıpzılı otu 

rum" kcırzırı zılabilir. Kapalı oturumdaki görüşmeler "Devlet 

sırrı" niteliğindedir. Toplantıda bulunzınlarca hiçbir şekilde 

Z~çıklZ~namzız. Kapalı otunını tutcınakları, on yıl sonra yzıyım

lanabilir. 13unların dzıhzı iince veya sonra y<ıyımlanmzısına, 

J)<ınışma Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul kar,ır verir. 
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Milletvekilleri Meclis Ccnrl Kurul toplantısında 
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K 
anun tcklif etmeye Bcıkanlar Kurulu ve milletvekille
ri vctkilidirler. Bakanlar Kurulunca hazırlanan 

kanun tasarısı yanında bir ya d.:ı birden fazla millct
vekilince de kanun teklifi hazırlanabilir. Gcrckçcli ve irru:alı 
olarak, TBMM Ba~kanlığına sunulur. 

Kanun tasarı ve teklifleri, TBMM Ba~kanlığınca doğrudan 
doğruya ilgili komisyona gönderilir. "Gelen Kağıtlar" liste
sinde yayımlanarak milletvekilierine duyurulur. 

Tasarı veya tcklif üzerindeki görü~melerini tamamlayan 
komisyon, konuyla ilgili hMırladığı raporunu, Genel Kurul 
gündemine alınmak Ü/erc TBMM Ba~kanlığına sunar. 

Sıra sayısı verilerek basılan komisyon raporu, aksine bir 
karar olmadıkça, 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine 

alınamaz ve görü~ülcmez. 

Genel Kurul görü~melcrinde, tasarı veya teklifin önce tümü 
hakkında siyasi parti gruplarına, hükümete \ ' C milletvekillc

rinc belli sürelerde söz verilir. Daha sonra oylama yapılarak 
tasarı veya teklifin maddeleri Ü/erindeki görü~melere geçi

lir. Maddelere geçilmesi kabul edilmediği takdirde, tasarı ya 
da tcklif reddedilmi~ demektir. Reddedilen metin bir yıl geç

mcdikçc aynı yasama döneminde yeniden verilemez. 

Maddelere geçilmesi kabul edildikten sonra, her madde tek 

tek görü~ülür ve oylanır. Görü~melerin tamamlanmasından 
sonra, tasarı veya teklifin tümünün oylaması yapılır. 

Genel Kurulda kabul edilen tasarı veya teklif kanunla~mı~ 

sayılır. 

TBMM'den çıkan kanun, yürürlüğe girebitmesi ve uygulana
bilmesi için, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhur

ba~kanına gönderilir. Cumhurba~kanı, kanunu 15 gün içinde 

imzalayarak, yayımiatma durumundadır. 

Cumhurba~kanının TBMM'den çıkan kanunları imzalaması, 

"onaylama" anlamında değildir. Kanunları "veto" etme yetki

si de yoktur. Cumhurba~kanının kanunları "yayımlama"sı, 
hukuki bir tespit ve kanunun vatandaşıara duyurulması, 

yürürlüğe konması i~lemidir. 
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T.C. 
Resmi Gazete 

ANAYASANIN DEGİ~TİRİLMESİ 

Cumhurbaşkcını, ycıyımlcınmasını uygun bulmcıdığı kcınunlcı 

rı, gerekçe göstererek, bir dcıhcı görüşülmek üzere, 15 gün 

içinde TBMM'ne geri gönderebilir. 

TBMM, geri gönderilen kanunu cıynen kabul ederse, bu deb 

Cumhurbaşkanı kanunu yayınılamak zorundadır. Bu du 

runıdcı, Cumhurbaşkanı, kanunun yayımı tarihinden başla 

yarak 60 gün içinde, Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anaya

sa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açma hakkını kulla 

nabi 1 ir. 

Meclis, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 

gönderilen kanundcı bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı 

değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderme yetkisine 

sahiptir. 

Bütçe Kanunları bu işlemin dışındadır. Cumhurbaşkanınca 

gL'ri gönderileme;;., yayımlanarak yürürlüğe girer. 

A
nayasa dL'ğişiklik teklitıcrinde uygulancıcak işlem, 

diğer tasarı ve teklifiere göre farklıdır. Anayasanın 

değiştirilmesi, 184 (üye tamsayısının üçte biri) tara 

fından tcklif edilebilir. Yani bu konuda bir hükümet tasarısı 

lıazırlanamaz. 

Anayasa değişikliği teklitleri Genel Kurulda iki deb görüşü

Ilir. Tcklifin kabulü, 330 milletvekilinin (üye t,ımsayısının 

beşte üçü) gi/li oyuyla mümkündür. 

Cunıhurbaşbnı Anayasa değişikliği klınunlarını dcı, bir d,ı 

h,ı giirüş(ilnwk ü;;.e rL' 1\leclise geri gi'ındercbilir. t'vlcclis, geri 

giinderilcn k,ınunu, 367 nyl,ı (i_ıyL' t,ıms,ıyısının üçte ikisi) ,ıy

nen k,ıbul ederse, ( ' umhurb,ışk,ını bu kanunu h,ılk nyuna .> u 

n,ıbi lı r. 

1\kdis CL'ıwl Kunılundcı L'l1 ,ız :\:~() VL'V,l :lh7'ÔL'11 ,ız nv 

l,ı k,ıbul L'dikn An,ıv,ıs,ı değişikliği k,ınunu, Cumhurb,ışka 

nı tar,ılındcın 1\kclisL' gL'ri giindL'rilııwmiş İSL', h,ılkoyuıı,ı su

nulnı,ık Üi'L'rL' Resmi C,lll'tL'Lk v,ıvıml,ınır. 3117 ve d,ıh,ı tcı;; 

Lı ()vLı k.,ıbul niikn do..'ğı:;;ik.lik. k.,ınunu vl'y,ı m,ıddckri, Cu m -
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KANUNLARıN ANA YASA 
UYGUNLUGU 

TBMM'NİN DENETİM iŞLEVi 

hurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halk oyuna 

sunulmayan değişiklik kanunu veya ilgili maddeleri, yayım

lanarak yürürlüğe girer. 

Halk oylamasında, kullamlan geçerli oyların yarısından ço

ğunun kabul oyu olması gerekir. 

A
nayasaya göre, kanunların, kanun hükmünde karar

namelcrin, Meclis İçtüzüğünün veya belirli madde 

ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa

ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açılabilir. İptal davası açılmadan, Anayasa Mahkemesi ken

diliğinden harekete geçerek denetleme yapamaz. Dava aça

bilmc hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet 

partisi Meclis gruplarına ve 110 milletvekiline (üye tamsayı

sının beşte biri) aittir. 

İptal davası açma süresi, ilgili kanunun yayımlandığı tarih

ten itibaren 60 gündür. Anayasa Mahkemesi kararları kesin

dir. İptal kararları geriye yürümez. Resmi Gazetede yayımla

nan kararlar herkesi bağlayıcı niteliktedir. 

T
BMM'nin önemli bir işlevi de, yürütmeyi dcnctlcmek, 

Bakanlar Kurulunun uyguladığı politikaları izlemek

tir. Denetim ve araştırma yollarının başında, hükümc

tc ya da tck tck bakanlara yöneltilen "yazılı ve söl'.lü sorular" 

gelmektedir. Başbakan ya da bakanlardan alınacak cevaplar, 

daha geniş ve etkili bir denetim yolu olan "gensoru" (incrgc

sinc yol açabilir. 

Gensoru, Bakanlar Kurulunun genel politikası veya bir Baka

nın uygulamalarından dolayı sorumlu tutularak, izlenen po

litikanın açıklığa kavuşması ve Bakanlar Kurulunu ya da il

gili Bakanı düşürmeyi amaçlayan öncrgcdir. Gensoru öner

gesi en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir. Başbakan, 

Bakanlar Kurulu veya bir bakanın düşürülmesi, 276 oyla 

(i.iyc tamsayısının yarıdan fa/. lası) mümkündür. 

Bir diğer önemli denetim şekli de "Meclis Soruşturması"dır. 

Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Ba~bakan 
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DIŞ İLİŞKİLER 

veya bakanlar hakkında, görevleri sırasında yasalara aykırı 

uygulama yaptıkları iddiasıyla, soru~turma açılması istemi
dir. Önergenin Genel Kurulda kabulü halinde, milletvekilleri 
arasında "Soru~turma Komisyonu" kurulur. Komisyonun 
hazırladığı rapor Genel Kurulda öncelikle görü~ülür. Cörü~
meler sonunda, Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, ilgili
nin yargılanmak üzere "Yüce Divan"a (Anayasa Mahkemesi) 
sevkine karar verebilir. 

TBMM'nin denetim ve ara~tırma yetkisi içindeki bir ba~ka 
yol da "Meclis Ara~tırması"dır. Belli bir konuda bilgi edine
bilmek için verilen bu önergenin kabulü halinde, milletvekil
leri arasından seçilen "Meclis Ara~tırma Komisyonu" kuru

lur. Komisyonun hazırladığı rapor, Genel Kurulda görü~me

ye açılır. 

Meclisin bilgi edinme çalı~malarından bir diğeri de, toplum 

ya~amı ve Devlet faaliyetleri ile ilgili belli bir konunun görü
~ülmesini sağlayan "Genel Görü~me"dir. Genel Görü~me 

açılmasına karar verildiği takdirde, görü~melerin yapılacağı 

gün için özel gündem tespiti yapılır. 

Bunların dı~ında, Anayasa uyarınca kurulan Kamu İktisadi 

Te~ebbüsleri Komisyonu ile Anayasanın yargı bölümünde 

yer alan Sayı~tay, Devlet kurulu~larının yönetim, hesap ve 
i~lemlerini TBMM adına denetleme görevini yerine getirir

ler. 

T 
BMM, çe~itli uluslararası kurulu~lara üyedir. Özellik
le 1983 yılından bu yana TBMM'nin dı~ ili~kileri, 

boyutları ve kapsamı giderek geni~leyen bir geli~mc 

göstermi~tir. 

Milletvekilleri, uluslararası kurulu~lar, parlamentolararası 

ziyaretler ve kar~ılıklı olarak kurulan parlamentolararası 

dostluk grupları ile, diğer yabancı ülke parlamentoları ve 

parlamenterleriyle sürekli ve yoğun ili~ki içindedirler. 

Meclisin dı~ ilişkileri bir kanunla düzenlenmiştir. 

Türkiye'nin üyesi olduğu ve milletvekilleriyle temsil edildiği 
uluslararası kurumlar ~unlardır: 
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 

Kuzey Atiantik Asamblesi 

Parlamentolararası Birlik 

Türkiye-Avrupa Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonu 

Avrupa Güvenlik ve hıbirliği Konferansı 
Parlamenter Asamblesi 

Karadeniz Ekonomik İ~birliği Parlamenter Asamblesi 
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Ayrıca, Türkiye, Batı Avrupa Birliği Asamblesine henüz tam 

üye olmamakla beraber, "ortak üyelik statüsü" içindedir. 

esc e 
PARLIAMENTARY ASSEMBl Y 
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YÖNETİM VE HİZMET BİRİMLERİ 

T 
BMM'de yasama ve denetim çalı~maları, milletvekil
lerinin idari, mali ve sosyal gereksinmeleri, basınla 
ili~kiler, ziyaretçiler, güvenlik gibi konularda destek 

hizmetleri vermek üzere TBMM Ba~kanına bağlı olarak 
"Genel Sekreterlik Te~kilatı" bulunmaktadır. 

Genel Sekreterlik ve bağlı birimleri, kanunların çıkarılması 
ve denetim çalı~ınaları sırasında gereken i~lenmlerin yürü
tülmesi, kanun teklifleri ve önergelerin hazırlanmasında mil

letvekilierine yardımcı olunması, komisyonların çalı~mala
rında raporların hazırlanması, tutanakların yazımı ve bası
mı, her türlü bilgi ve dokümanın sağlanması, kütüphane, 

evrak ve ar~iv hizmetleri, çe~itli baskı işleri, basın ve halkla 

ilişkiler, sağlık ve sosyal işler, haberleşme, ulaşım, Meclis 

bina ve parklarının bakım, işletme ve onarımları gibi pek çok 
görev ve hizmetleri yerine getirir. 



TBMM VE ÇALIŞMA DÜZENI 
55 

iDARi TEŞI<iLAT ŞEMASI 

Güvenlik 

r 
Hukuk Müşoviri 

Idari Şube 
Don ışmanlar 

Genel Sekreter Yard. 
(Yasama) 

Kanunlar ve Kararlar 

Konunlar ve Kararlar 
Bütçe 

Tutanak 
Kütüphane 
Basımevi 

idari Şube 

Genel Evrak Basın - Halk.ilş. 
-

Genel Evrak ve Arşiv 
Basın ve Halkla llş . 
Porlamenter Hiz. 

BAŞKAN 

-

~' 
Özel Kalem 
Donışmanlar 

1 
-- ~ 

Genel Sekreter 

Satın Alma 
Dış ilişkiler 

Sivil Savunma 

Genel Sekreter Yard . Genel Sekreter Yard. 
(idari) (Teknik) 

Personel- Muhasebe Teknik Daire 
- -

Personel ve Özlük işletme ve Yopım 
Personel Eğitim ve Yönetim Park ve Bahçeler 

Soymanlık 
Büt~e -Maliye 

Mol oymonlığı 
Idari Şube 

Destek Hizmetler Milli Saraylar 
-

Iç Hizmetler Teknik Hizmetler 
Sosyal Hizmetler Soroy ve Köşkler 

Boştabiplik Idari Şube 
Ulo~tırmo 

Konut izmetleri 
Kreş - Bokımevi 

Genel Sekreterlik Te~kilatı, bir Genel Sekreter ve yasama, 

idari ve teknik olmak üzere üç Genel Sekreter Yardımcısına 

bağlı Daire Ba~kanlıkları ve Müdürlüklerden olu~mu~tur. 

Ayrıca, TBMM Ba~kanlığına tahsis edilen polis ve askeri per

sonel güvenlik hizmetlerini yerine getirir. 

Bu arada, TBMM Ba~kanlığı ve Genel Sekreterlik bünyesinde 

bulunan danı~manlar, hukuk, kültür, sanat, ekonomi, dı~ 
ili~kiler gibi çe~itli konularda ara~hrma raporları hazırlama, 
bilgi sağlama, görü~ bildirme gibi danı~manlık görevlerini 
yaparlar. 
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Meclis Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu bir toplantı sırasında (üst

te). Kurulun düzenlediği çe~itli 
etkinlikler (altta ve yanda). 

rBMM VE ÇALI~MA DÜZENİ 
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TBMM KÜLTÜR, SANAT 
VE YAYIN KURULU 
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T 
BMM Başkanı'nın Meclisi ve Meclis çalışmalarını 

tanıtma görevi çerçevesinde, Başkanlık Divanı kara
rıyla "Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu" oluşturulmuş-

tur. 

Kurulun tabii başkanı TBMM Başkanıdır. Kurul başkanlığı 
ise bir Başkanvekili tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu 
Başkanlık Divanında seçilen üç üye ile siyasi parti gruplarını 
temsilen birer üyeden oluşur. 

Kurul, Meclisi tüm yönleriyle tanıtıcı yayınlar hazırlar; sem
pozyum, konferans, paneller düzenler; yarışma ve sergiler 
açar. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramının kutlamalarında tüm yurt düzeyinde 
çeşitli prograrnlar hazırlar. Milli egemenlik ilkesi ve demok
rasinin tanıhiması ve yaygınlaşmasında bilimsel, kültürel ve 
sanatsal çalışmaları organize eder. 

Kurulun gelirleri, Meclis bütçesine konulan ödenek ile çeşitli 
özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan katkılar

dan oluşur. 
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Kütüphane 
Bilgi İşlem Merkezi z 
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TARİHÇE 

PARLAMENTO BINASI 

Parlamento Binası 

B 
ugünkü TBMM binası, 23 Nisan 1920'de milli ege
menlik ilkesine dayalı olarak kurulan Türk parlamen

tosunun üçüncü binasıdır. 

Milli parlamentonun ilk toplantısını yaptığı Ankara'nın 

Ulus semtinde yeralan binanın yapımına 1915 yılında mimar 

Hasip Bey tarafından ba~lanmı~tır. Atatürk'ün 27 Aralık 

1919'da Ankara'ya geli~inden sonra, yapının Meclis binası 

olarak kullanılmasına karar verilmi~tir. Binanın Meclis top
lantısına uygun bir duruma getirilmesi için gerekli onarım 
ve düzenleme görevi birinci dönem Bursa Milletvekili Necati 

Bey'e verilmi~tir. 
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PARLAMENTO BINASI 

Birinci Meclis Binasının dı~tan görünü~ü (yanda). Binanın dı~ cephelerinden detaylar ve Bakanlar 
Kurulu Salonu (altta). 
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BİRİNCİ MECLiS BİNASI İlk Parlamento binası, 22X43 metre boyutlarında, bad
rum üzerine tek katlı, bir büyükçe toplantı salonu ile 
küçüklü büyüklü 9 odalı taş yapıdır. Dış cepheler, 
kemerler, geniş saçaklar ve iki balkanla zenginlik ve 
derinlik kazandırılmıştır. 

Devletin kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm askeri ve 
siyasi kararlarının alındığı, Cumhuriyetin ilan edildiği 
bu çok elverişsiz, küçük bina, 18 Ekim 1924 tarihine 
kadar kullanılmıştır. 

Bu tarihi bina bugün "Kurtuluş Savaşı Müzesi" olarak 
ziyaretiere açıkhr. 
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Birinci Meclis Binasının arkasındaki havuz! u bahçe. 
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İKİNCİ MECLiS BİNASI 

PARLAMENTO BI NASI 

TBMM'nin ikinci binasının yapımına, 1923 yılında mimar 

Vedat Bey (1873-1942) tarafından ba~lanmı~ ve kısa zamanda 
tamamlanarak 18 Ekim 1924'de kullanıma açılmı~tır. İkinci 
bina da aynı semtte ve ilk parlamento binasına yakla~ık 100 
metre uzaklıktadır. 

Bodıum kat üzerine iki katlı olan yapının iç bölümleri, orta

daki Genel Kurulu toplantı salonunun üç kenarına dizilmi~
lcrdir. Üst kattaki tavanlar Osmanlı bezerne motifleriyle süs

lenmi~tir. 

Büyük toplantı salonunda, dinleyici locaları yer almakta ve 
yıldız motifleri ile süslü ah~ap panolar bulunmaktadır. 

Dı~ cephelerde ise, taçkapı, kemerler, saçaklar ve yer yer çini 

süslemeler bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllardan itibaren, Türk siyasi tarihinin 

önemli geli~melerinin ya~andığı ikinci TBMM Binası, 36 yıl 
kullanılmı~tır. Bu bina da bugün, "Cumhuriyet Müzesi" ola

rak varlığını sürdürmektedir. 
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Ata türk 

Ren da 

Holzrrı eiste r 

BUGÜNKÜ PARLAM ENTO BİNAS I 
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T 
BMM'nin halen çalı~malarını sürdürdüğü üçüncü 

binasının mimarı, 1938'de açılan proje yan~masını 
kazanan Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzme

ister (1886-1983)'dir. Prof. Holzmeister aynı zamanda ba~
kent Ankara'daki pek çok Devlet yapılarının da mimarıydı. 

TBMM, ll Ocak 1937'de çıkardığı bir yasayla, "Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığını , yirminci asrın mimari özellikleri
ne uygun ve bir abide niteliğinde "yeni bir parlamento bina

sının yapımı için proje yarı~ması açmayı kararla~tırdı. 

14 projenin katıldığı yarı~ma 28 Ocak 1928'de sona erdi ve 
jüri birinciliğe değer üç proje seçti . Sonuçta, Atatürk'ün de 
beğendiği Clemens Holzmeister'in projesinin uygulanması
na karar verildi . Binanın in~aatına 26 Ekim 1939'da dönemin 
Meclis Ba~kanı Abdülhalik Renda (1881-1948) 'nın attığı 

temelle ba~landı. 

Binanın yapımında zaman zaman parasal kaynak bulunma

sında büyük zorluklar çekildi, bu arada İkinci Dünya Sava~ı

nın da ba~laması daha büyük sıkıntılara yol açtı. Bu neden

lerle, yapım çalı~malarına aralıklarla devam edilebildi. 

1957'den sonra yapımı hızlandırılan yeni Meclis Binası, 6 

Ocak 196l'de hizmete açı!dı. 

475 521 metrekarelik bir arazi içinde bulunan Meclis ana 

binasının yerle~im alanı 19 372 metrekaredir. Faydalı iç 

mekanlar itibariyle toplam hacmi ise, 56 775 metrekaredir. 5 
katlı olan binanın ön cephe uzunluğu 248 metredir. 

TBMM binasının mimari özellikleri ve genel yapısı, Türkiye 

Cumhuriyetinin gücünü ve ölümsüzlüğünü simgeleyecek 
biçimde, ağır ba~lı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarımlan

mı~tır . 

Tüm mekanlarda, anıtsal, dengeli ve üç boyutlu bir düzenle

me ele alınmı~tır. Yapının tam ortasında ve arazinin en yük

sek noktasında, büyük topantı salonlarının olduğu merdi

venli ve sütunlu giri~i ile ana kütle yer almaktadır. 

Ön cephede biribirine paralel iki sıra halinde yaniara uzanan 
kanatlar ve bu kanatları birle~tiren köprüler bulunmaktadır. 
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ANA BiNA 

TORKIYE BÜYÜKMILLET M ECLISI 
IÇIN INŞA EDILECEK OLAN BU BINANIN TEMELI 

lsMET INöNü 
REISiCUMHUR 

VE MUSTMA ABOÜLHALIK RE NDA SÜYUK MILLET MECLISi 
~EISI OULUNOVKLARI VE ICRA VEKiLLERI HEYETI BAŞ VEKJL 
DOKTOR ReFIK SAYDAM VE AO~iYE VEKILi FETHI OKYAI« 
MiuJ MUDAFAA VEKILi GENeRAL NAcl fiNAZ • OAHiLiYE 

VEı<lu PAYIK 6ZTRAK•HARICIYE VEKILI şiıKRU SARAÇO<'hu · 
MALiYE VEKiLi FUAD ACR.AL.I.-MAARiP VEKiLi HASAN -
AU YÜCE.L'NAFIA VEKiU GENERAL ALl FUAO CESESOV• 
ıKTlSAD VEKILi HÜSNıi ÇAKIR,SIHHAT ve iÇTIMAl 

MUAVENE.T VEKlLi DOKTOR. HULUSi ALATAŞ tGÜMRÜK 
VE INH ISARLAR VE. Ki Li RAiF KARADENiZ •ZiRAAT VEKiLi 

MIJHdS EP.KMEN J MÖNAKAL.~T VE!Kiı..J ALi Ç ETINKAYA ' TJCARBT 

VEKILI CEZMI eRÇIN OEN MUTEŞEKKILOLDUOU SIRADA 

BIN DOKUZ YÜZ. oruz DOKUZ 
SENESI TE~RINi EWEL 

AVININ YiRMI ALTINCI PER~EMBE GÜNÖ BUVUK 
MILLET MECLiSI REIS VEKILLERINDEN REFET CANirEz 
VE IDARE AMIRLERI HAUD BAYRAK'DOKTOR SAiM UZEL 

VE iRFAN FERID ALPAVA DAN MÜREKKEP JN$AAT 
KOMISYONU MARIFETILE ATILMIŞTIR 

MEa.i&IN BU TARiHTEKi RiVASET DivANI DA -~AÖIOA 
iSIMLERi YAZILI ZATLARDAN MUREKKEPTIR o 

BUYÜK MiLLET MF.CLI5/ RE iS/ MUSTAFA ABDÔLHAdK 
RENDA'REiS VEKILLE Ri DOKTOR MAZHAR GERMeN 

REFET CANITEZ,~EMSETTiN GÜNALTAY• 
iDARE AMIRLERI HALiD BAYRAK,DOKTOR sAlM uzeu 
/RFAN FE RIO ALPAYA 'DiVAN KATIPlERi DOKTOR SADI 
KONUK,ziYA CEVHER IOTid,aeı<iR KALEU,KEMAL 

ÜNAL'VEOlD UlGÖREN 'CA VID ORAL· 

MIMAR ı PROFESÖR OR ·C· HOJ.ZMEISTE R. 
MUTEAHHiD•NURI DEMIRAQ 

Meclis kampusüne giri~ler sağ ve solda Atatürk Bulvan ve 
Dikmen Caddesi üzerindeki iki ana kapıdan yapılmaktadır. 

A 
na Binanın ön cephesindeki orta alanda Şeref Giri~i, 
köprü kanatlar altında 1 ve 2 numaralı, arka cephe

de ise 3 ve 4 numaralı giri~ kapıları yer almaktadır. 

Anıtsal nitelik ta~ıyan Şeref Giri~inden, iç taraftaki Şeref 

Holüne be~ büyük bronz kapıyla geçilmektedir. Buradan iki 
iç bahçenin bulunduğu mermer salon ve sütunlu galerilere 

girilmektedir. 

Milletvekillerinin kulis yerleri olan bu galerilerin çevrelediği 
orta mekanda ise, Genel Kurul Toplantı Salonu buunmakta

dır. 

Toplantı salonunda üyeler için 640 ve dinleyici Joealarında 

980 olmak üzere toplam 1 620 oturma yeri vardır. 

Ba~kanlık kürsüsüne göre sol taraftaki localarda Cumhur

ba~kanlığı ve resmı"yöneticiler için ayrılan bölümler, sağda 

ise kordiplomatik locası yer almaktadır. 

Kürsünün kar~ı tarafındaki ilk loca basın mensuplarına, bu 
Joeanın üstündeki localar dinleyici vatanda~lara ayrılrm~tır. 

Genel Kuruldaki görü~melcr kapalı devre televizyon sistemi 

ile salon dı~ından izlenebilmcktedir. 

Binada, Genel Kurul Salonun dı~ında, siyasi parti grupları 
için ayrılrm~ 176, 415 ve 700 ki~ilik üç büyük toplantı salonu 
ile ayrıca 44 salon ve 352 küçüklü büyüklü oda bulunmakta

dır. 

Binanın iki yanından uzanan köprü geçi~lerle bağlanmı~ iki 

kanat bölümden birinde, TBMM Ba~kanlık makamı ve çalı~

ma büroları ile Ba~kanlık Divanı üyelerinin odaları; diğer uç 
bölümde ise, iç içe üç büyük salondan oluşan TBMM Tören 

Salonu yer almaktadır. 

Ana Bina içinde, Genel Kurul salonunun dışında, siyasi par

tilere ayrılrm~ yönetim büroları, komisyonların toplantı 

salonları, Meclis Kütüphanesi, bilgisayar merkezi, arşiv, 

basın ve lostra salonları, PTT, havayolları ve demiryolları 
bilet satış güıeleri ile Genel Sekreterlik ve bağlı hizmet birim
leri bulunmaktadır. 



BUGÜNKÜ PARLAMENTO BINASI 

PARLAMENTERBÜROLARIYE 
DiGER HİZMET BİNALARI 
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M 
eclis Ana Binasının arka tarafından milletvekilleri 
için ayrılan Halkla Ili~kiler Binası, kapalı otopark 
ve garaj, cami, personel binası, basımevi, sağlık 

merkezi, ısıtma merkezi, açık spor tesisleri, çiçek serası ile 
güvenlik hizmetleri gibi bina ve alanlar bulunmaktadır. 

Milletvekillerinin çalı~ma büroları ile, bazı hizmet birimleri
nin de bulunduğu Halkla İli~kiler Binası 25 Ocak 1984 tari
hinde hizmete açılmı~tır. 

14 000 metrekarelik bu bina 4 katlıdır. Bir üst köprü geçi~i ile 
biribirine bağlı iki ayrı bloktan olu~maktadır. Ayrıca, kapalı 

otoparka ve Ana Binaya geçi~ için alt geçit bulunmaktadır. 

Binanın her katında 18'er odalı 6 banko yer almaktadır. Bir 
bloktaki toplam oda sayısı 432'dir, ayrıca 20 ve 40 ki~ilik top

lantı salonları vardır. 

Binada her milletvekiliine bir çalı~ma odası ayrılmı~tır. Mil

letvekili sekreteri ve yardımcı personel için ayrılmı~ odalar 
bulunmaktadır. Telefon, fax, fotokopi gibi teknik araç ve 

gereçler sağlanmı~tır. 

Meclis kampüsü içinde geni~ bir alana yayılan park ve bah
çeler, 200'ün üzerinde çe~itli bitki türünün bulunduğu zen

gin bir dokuya sahiptir. Meclis park ve bahçelerinin proje 
mimarı Prof. Dr. Yüksel Öztan'dır. Bakım ve uygulaması, 

Meclis Genel Sekreterhğine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlü

ğünce yapılmaktadır. 

Ayrıca, Meclis alanının yanında bulunan Milli Egemenlik 
Parkı yine Prof. Öztan tarafından projelendirilmi~ ve 23 

Nisan 1986'da halkın hizmetine açılmıştır. 15 000 metrekare

lik bu parkta, çeşitli ülkelerin armağan ettikleri bitki türleri 

bulunmaktadır. 
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6 Ocak 1961'de hizmete açılan bugünkü Meclis Binası 
yakla~ık SOO dönümlük bir alan içinde 4 katlı ve ön 

cephe uzunluğu 248 metre. Büyüklük açısından 
dünyanın önde gelen parlamento binalarından biri. 

BUGÜNKÜ PARLAMENTO BİNASI 
- 71 
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BUGÜNKÜ PARLAMENTO BİNASI 

Meclis Binasının yan tarafında bulunan Milli Egemenlik 
Parkı (solda). Ka idesinde bağımsızlık ve özgürlü~ 

vurgulayan Meclis bahçesindeki AtatürkAnıtı (sağda). 
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BUGÜNKÜ PARLAMENTO BİNASI 

Meclis Binasını çevreleyen bahçeler zengin bitki 
örtüsüne sahip. 

BUGÜNKÜ PARLAMENTO BİNASI 
75 

Meclis Binasının çevre dokusu 
geıllij yeşil alanlardan oluşuyor. 
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Meclis Binasının çevre park ve bahçelerinden görüntüler 



BUGÜNKÜ PARLAMENTO BiNASI 
77 



BUGÜNKÜ PARLAMENTO BiNASI 
7.S 



Milli Egemenlik Parkı (solda). 
Meclis Başkanı'nın Odası ve Ana 

Bina girişindeki Şeref Holü (yanda 
ve altta). 

BUGÜNKÜ PARLAMENrO BiNASI 
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Zengin kolleksiyonlara sahip olan Meclis Kütüphanesi 
her türlü bilgi ve belge ihtiyacına cevap veren ve giderek 
gelişen bir yapıda. Meclisin bilgisayar merkezi ile 
lokanta ve berber salonlanndan görüntüler .. 



Ana Bina içindeki kulisler 
ve Şeref Holünün zemin ve 

duvarları mermer 
kaplamadan oluşuyor. 

BUCÜNKÜ PARI AI\1ENTO BİNASI 
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BUCÜ:"--KÜ PARL!\I'v1ENTO BİN ;\'>! 
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Ana Binada Genel Kurul Salonunu çevreleyen kulis mekanlan ve Tören Salonunun genel görünü~ü .. 



BUCÜNKÜ i>ARI.i\MENTO BiNASI 
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Meclis Tören Salonunun alt bölümündeki giri~ holü .. 
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Ana Binanın girişindeki Şeref Holü 
doğrudan Genel Kurul Salonuna 

açılıyor. Meclis Başkanı metal 
kaplamalı kapıdan Genel Kurul 

Salonuna giriyor. 

GUCÜNKÜ P/\RL/\1\. IENTO BiNASI BUGÜNKÜ Pi\RI.!\J\.1ENTO BiN ,\51 
85 
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Milletvekilierine ayrılan çalı&ma bürolarının bulunduğu Halkla İli&kiler 
Binalan 25 Ocak 1984'de hizmete açıldı. Binada sekreterya hizmetleri 

ile çe~itli hizmet birimleri de yer alıyor. 

BUGÜNKÜ PARLAMENTO BİNASI 
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f3UCÜNKÜ 1';\RLMv!FNTO BİNASI 

Halkla İli~kiler Binası içinden bir detay 



BUGÜN KÜ PARLAM ENTO BİNAS I 

Halkla İli~kiler Binası çevresindeki 
ye~il alanlar ve Meclisin ihtiyacı 
için seralarda ye~tirilen bitkiler .. 
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Halkla Ilişkiler Binasındaki bir toplantı salonu 



ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞTEN İTİBAREN 

MiLLETVEKiLi SEÇiMLERİ VE SiYASİ PARTiLERiN 

KAZANDIKLARI ÜYE SAYILARI 

1946 - 1960 D Ö N E M İ 

S eç i nı Ta ri h i CHP DP MP CMP HP BAC. 

21.7.1946 397 61 - - - 7 

14.5.1950 69 397 1 - - 7 

2.5.1954 31 488 - 5 - 13 
~ 

27.10 .1957 173 419 - 4 4 2 

Tablodaki Kı saltmalar: 

C HP -Cumhuriyet ll alk Partisi 

DP - Demokrat Parti 

MP -Millet PLJrtisi 

C MP -Cumhuriyetçi Millet Partisi 

IIP - l-l i.irriyet Partisi 

BAC. -Bağımsız 

91 

Toplam 

465 

1 

474 

1 --
537 

610 
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Seçim 

Tarihi AP CHP YTP 

15.10.1%1 158 173 

10.10.1%5 240 134 

12.10.1%9 256 143 

14.10.1973 149 185 

5. 6.1977 189 213 

Tablodaki Kısalhnalar: 

AP - Adalet Partisi 

CHP -Cumhuriyet Halk Partisi 

YTP -Yeni Türkiye Partisi 

65 

19 

6 

-

-

1960 - 1980 D Ö N E M İ 

CKMP MP TİP CGP DP 

54 - - - -

ll 31 14 - -

- 6 2 15 -

- - - 13 45 

- - - 3 1' 

CKMP- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

MP - Millet Partisi 

TİP -Türkiye İşçi Partisi 

CGP -Cumhuriyetçi Güven Partisi 

DP -Demokratik Parti 

TBP -Türkiye Birlik Partisi 

MHP -Milliyetçi Hareket Partisi 

MSP - Mi lif Selamet Partisi 

BAC. -Bağımsız 

TBP MHP MSP BAC. Toplam 

- - - - 450 

- - - 1 450 

8 1 - 13 450 

1 3 48 6 450 

- 16 24 4 450 
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1980'DEN SONRAKi DÖNEM 

Seçim 
Tarihi ANAP HP MDP SHP DYP DSP RP CHP Toplanı 

6.11.1983 211 117 71 - - - - - 400 
- f-

29.11.1987 292 - - 99 59 - - - 450 
f-

20.10.1991 115 - - 88 178 7 62 - 450 
- -

24.12.1995 132 - - - 135 76 158 49 550 

Tablodaki Kısaltınalar : 

ANAP -Anavatan ı>arti s i 

HP - Halkçı Parti 

MDP -Milliyetçi Demokrasi Partisi 

SHP - Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

DYP - Doğru ,Yol Partisi 

DSP -Demokratik Sol Parti 

RP - Refah Partisi 

CHP -Cumhuri yet Halk Parti si 





I. Mustafa Kemal Atatürk 
( ı 88 ı - ı 938) 

29. 10.1923- 10. 11.1938 ( 1) 

4. Cemal Gürsel 
(ı 894- ı 966) 

26. ı 0. 1961 - 283. ı 966 

7. Kenan Evren 
( 1918) 

9. ı 1.1982 - 8. ı 1.1989 (2) 

( 1) 10 Ka\1/n /')3/<.'de iildii. 

Cumhuı:başkanları 

2. M. İsınet İnönü 
( 1884- 1973) 

ı ı. ı ı. ı 938 - 22.5. ı 950 

S. Cevdet Sunay 
( ı 899- ı 982) 

283. ı 966 - 28.3. 197:1 

8. Turgut Özal 
(1927- 1993) 

9. ı 1.1989 - ı 7.4. ı 993 (3) 

3. Celal Bavar 
( 1883- ı 986) 

225. 1950 - 275. 1960 

6. Fahri Korutürk 
( 1903-1987) 

6..1.1973 - 6.4. 1980 

9. Süleyman Demirel 
( 1924) 

16.51993 -

(2) 18 Eyliii!YRO'den, Anannan/lt Geçici 1 inci Afaddesi unırmca CumhurhcJ,,f.:um srfcıtml ka:andt~l <) A·a .. \lm /982 tarihine kadar De\•let BaşJ.anltj!ı yap11. 
(3) 17 Nisan /'N3'de iildii. 
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Türkiye 

Büyük Millet 

Meclisi 

Başkanları 

4. M. Abdülhalik Renda 
( 1881 - 1948) 

ı J . ı 935-5.8. ı 946 

8. Refik Koraltan 
(ı 890- ı 974) 

225 ı 950-27 5. ı 960 

12. Kemal Güven 
(1921) 

18 12.197Vi.li 1977 

ı. Mustafa Kemal Atatürk 
( ı 88 ı - ı 938) 

24.4. ı 920-29. ı o. ı 92:ı 

5. Kazım Karabekir 
(ı 882- ı 948) 

5.8. ı 946-26. ı . ı 948 

9. Dr. Fuat Sirmen 
( 1899- 1981) 

ll 11961 - 10.10. 1965 

13. Dr. Cahit Karakaş 
(1928) 

17. 111977- 129. 1980 

2. Ali Fethi Okyar 
( 1880- ı 943) 

1.1 ı. ı 923 -22 . ı ı. ı 924 

6. Ali Fuat Cebesov 
(ı 8S:l - ı 968) • 

:ı o ı ı 948- ı. ı ı. ı 948 

1 O. Ferruh Bozbey li 
( 1927) 

22 . 10. 1965- 1.11.1970 

-..... -.... 

14. Necmettin Karaduman 
(1927) 

4 12 . 1983 -29 ı ı 1987 

3. Kaz ım Üzalp 
( ı 880- ı 968) 

26 ı ı 1924- 1.3. 1935 

7. M. Şükrii Saraçoğ lıı 
(1887 195.1) 

ı ı ı ı 948-22 .5 ı <)'i() 

11. Sabit Osman Avc ı 
( 1921) 

21i . 1 1 1970- 14. 1 O. 1 9Tl 

15. Yıldırım Aklwlut 
( 1935) 

24. 12 1987-9 ı ı 1989 



16. İ sın et Kaya Erdem 
(ı928) 

nı ı ı989 - 20 . ıo . ı99ı 

17. ll üsa ııı ettin C indoru k 
( ı933) 

ı 6. ı ı ı 991 1. 1 O. 1995 

1 S. i , ın c t Sczgin 
(ı928} 

IX ı o 1995-24 12 1995 

19. Mu, ta ra Ka le mli 
( 194.1) 

2'i ı 1996 
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Cumhuriyet Senatosu 
Başkanları 

I. S uat lhı~Ti Ürgüpili 
( 1903 - 19XI} 

2X 10. 1961 - 6 . 11.1%.1 

4. Tt· kin Arıburun 

( 1905- 1993} 
ı 9 ı ı ı <l70 - 14 (ı 1977 

Temsilciler Meclisi 
Başkanı 

Ki'ız ıııı Orhay 
( IXX6- 1964) 

9. 1 1961 26. 10. 1961 

1961 - 1980 

2. E m ·er A ka 
ı 1901 1')8R} 

(ı ı ı 1963 - 2 12. 1965 

S. S ırrı A t a lın 
( ı919 - 19X6}. 

ı (ı (ı 1977 - 6 ı ı ı 979 

-
•• J. İ. Şe \ k i Ata,agu n 

( 1899- 198--1} 
2 12. 1965 - 19 ı ı 1970 

6. İ. Sahr i Çağ la) a ng il 
( 1908- 199--1) 

6 ı 1 1 979 - 1 2 9 1 9XO 

Danışma Meclisi 
Başkanı 

Ord. Pro f. Dr. Sadi Irnıak 
( 190--1 - 1990) 

nı o 1981 - 4 . 12 . 19~0 



1. İ smet İnönli 

29 lO 1923 - 6 .. ı 1924 

2. İ smet İnönü 

(ı ı 1924 22. ll 1924 

3. Ali Fethi O kya r 

22 ll 1924 - 43 1925 

4. İ ~met İnönü 

..ı ı 1925 ı ı ı 1927 

5. İ s ın e t İnönü 

2 ı ı 1927 . 27 9 19.10 

6. İ ,met İnönü 

27 9 19.10 - ..ı s 19.1 ı 

7. İ s ın e t İnö n ü 

..ı 5 J9ıı ı .11935 

8. İ ,met İnünli 

ı .ı J9ı'i ı ll 1937 

9. Cela l Baya r 

11119.17 - 11111938 

10. Cela l Baya r 

ll ll 1938 25.1 1939 

1 1. Refik Sayda m 

2:'i ı 19.19 - .1...\ . 1939 

12. Refik Sayda m 

ı ..ı 19.19 - 9 7 1942 

13. Şükrü Saraçoğlu 

9 7 1942 - 9 ı 1941 

14. Ş ükr ü Saraçoğlu 

9 .1 194.1 7 R 1946 

TBMM 
Hükümet Başkanları 

I. Mustafa Kemal Atatürk 
3.5. 1920 - 24 1.1921 

2. Fevzi Çakmak 
24. 1. 192 1 - 16.5. 1921 

3. Fevzi Çakmak 
19.5. 1921 - 10.7. 1922 

4. Hüseyin Rauf Orbay 
12.7. 1922 - 14. 10. 1923 

* * * 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanları 

15. Recep Peker 28. İ sme t İnönli 

7 8. 1946 - 9 9. 1947 25. 12. 196.1 - 20.2 1965 

16. Hasan Sa ka 29. Suat Hayri Ürgüpili 

10.9 1947 - 10.6. 1948 20.2 1965 27 !0 . ! 96:'i 

17. Hasa n Saka 30. Süleyma n Demirel 

lO 6. 1948 - 16. 1. 1949 
27. 10. 1965 - 3. 11. 1969 

Şemsc ttin Günaltay 
31. Süleyman Demirel 

18. 
:ı . ı 1. 1969 - 6 . .1 . 1970 

16. 1 1949 - 22 .5. 1950 
32. Süleyman Demirel 

19. Adna n Menderes 6..1 . 1970 - 123. 197 1 
22 .5. 1950-9..1 1951 33. Prof. Dr. Niha t Erim 

20. Adnan Menderes 26..1 . 1971 - 11. 12. 197 1 

9..1 195 1 - 17 s 1954 34. Prof. Dr. Niha t Eriın 

2 1. Adnan Menderes l l 12. 197 1 - 22 .'i . 1972 

1751954 - 9. 12. 1955 35. Ferit Melen 

22. Adna n Menderes 22.5 1972 . ı 'i...\ 197.1 

9. 12. 1955 - 25.11.1 957 36. Naim Ta lu 

23. Adna n Menderes 15...\ . 197.1 - 26. ı. 1974 

25. ı ı. 1957 - .10.5 1960 
37. Bülent Ecevit 

24. Cemal G ürsel 
26 .1. 1974 - 17. 11.1 974 

38. Ord. Prof. Dr. Sadi lrmak 
305 1960 - 4. 1.196 1 

17.11.1974 - :ıı.:ı 1975 
25. Cema l Gürsel 

39. Süleyman Demirel 
5. 1. 1961 - 20. 11. 1961 31.3 . 1975 - 21.6 1977 

26. İ smet İnönü 40. Bülent Ecevit 
20. 1 ı. ı 96 1 - 25.6. 1962 2 ı 6 ı 977 - 2 ı 7 ı 977 

27. İ smet İnönü 41. Süleyman Demirel 
25.6 ı 962 - 25 ı 2 . ı963 2 1.7 ı 977 - s. ı ı978 

42. Bülent Ece\'il 

.'i ı 1978 - 12 ll 1979 

43. $ üleyman Demirel 

12 l l 1979 12 9 1980 

44. Blilend Ulusu 

22 .9 1980 - ı.ı 12 198.1 

45. Turgut Ö7~ıl 

13. 12 1 9Rı 21 12 1987 

46. Turgut Ö7 .. a l 

2 1 12. 1987 .1 1 10 1')89 

47. Yıldırım Akhıılut 

9. 11. 1989 2 .ı (ı 1991 

48. A. Mc"ıt Yılmaz 

2.1 (ı 1991 20 l l JC)C) ı 

49. Siileyma n Demirel 

20 l l 1991 16 'i 199.ı 

50. Prof. Dr. T a n' u ( ' ille r 

25.6 !99.1 - 'i !O !99'i 

5 1. Prof. Dr. Tıın'u Ç ille r 

s 10. 1995 . .1 0. 10 199'i 

52. Prof. Dr. Tam.u Ç ille r 

.10. 10. 1995 (ı .119% 

53. A. Mc~ut Yılmaz 

6.1 . 1996 286.1996 

54. Prof. Dr. Ncnnettin Erhakaıı 

286 ı 990 



Mustafa Kemal Atatürk 

İsmet İnönü 
1-2-4-5-6-7-8 -26-27-28 

Refik Saydam 
11 - 12 

TBMM Hükümet Başkanları 

Fevzi Çakmak 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları 

Ali Fethi Okyar 
3 

Şükrü Saraçoğlu 

11- 14 

H. Rauf Orbay 

Celal Bayar 
9- 10 

Recep Peker 
15 
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Ilasan Saka 
\6 17 

Cemal Giirı.cl 
24 25 

Prof. Dr. Nihat Eriın 
\.1 -."l..ı 

~enısclliıı Giinaltav 
IX 

S. Hayri Ürgiiplii 
29 

Ferit Melen 
16 

Adnaıı Mcnd(•ı·es 

19 20 21 22 23 

Siilcyınan Demin•\ 
30 .11 -32-39-41 -43 49 

Naiın Talu 
.16 



Biilcııl En·,il 
.n ıo -12 

1 
Tııq~ııl Üwl 

.ı 'i ·+<> 

Prof. Dr. Tan~ıı (iller 
.50- .51 - .52 

Ord. l'nıf. Sadi lnnak 
3X 

ı 
Yıldırım Aklmlul 

-1 7 

Prof. Dr. Nccmcllin Erbakan 
.54 

Biilt•nd { r ıu~u 
-1-1 

A. Mcsul Yılına:i. 
-ıs- .53 
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TBMM BASlMEVi 


