'
••• •

···' 1

t.·.·~'

1

ı

·~
~ . ,-.. ~
.:-. ·. :· . ~

•

••

I

•

I LE
.M ECLIS
•

•

1 ı

,ı

ıı,ı

ı·ı ı

ıı·ı
,,,,

1

1

1

ı

ı

ı ıı

•

••

TURKIYE
B UYU K
MILLET
MECLISI
••

••

•

•

E GEMENL!K KAYITSIZ

ŞARTSIZ

Cılt

\../

:

!-.sm
1-.op

:

Dnıbş :

•

M İLLE Tl N DİR

1998-1670
2005

) .:r
Yıl

1

fıii i fiilil ı llllllil,il ı'/ fiıi i/

1

11'1

*200505873*

...
Türkiye Büyük Millet Medisi
Tanıtım Kataloğu
Yayın

Yönetmeni

Ferıdun KEŞIR
Yayın Danışmanı

Kemal ÖZTÜRK
Editör-Yazan
Ömer EKŞi
Tasarım

ve Uygulama
on aıans

Yayın Adresi
TBMM Basın ve Halkla ilişkiler Mudurluğu
Bakanlıklar - Ankara

Iletişim

Tel
0312.420 68 85
Faks 0312 420 68 86
www tbmm.gov.tr
e-maıl bashıldb@tbmm.gov.tr

Baskı

Nurol Matbaacılık ve AmbalaJ San A. Ş
Eylül-2005

ÖN SÖZ

Bülent ARINÇ

TBMM

Başkanı

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi ÖNCESi .

. :g

.. ~

Vl
_J

u
w

2
f-

w
_J
_J

2

w

>:.<:
0::
::ı

f-

1

•••
1- OSMANLI DÖNEMiNDE PARLAMENTER YAŞAM
Osmanlı'da ilk Anayasa ve ilk Meclis

30 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz'i bir hükümet darbesi
ile tahttan indiren bir grup yönetici (Mithat Paşa, Serasker Avni
Paşa, Süleyman Paşa vs), padişahlık makamına, anayasa sözü
veren V. Murat'ı geçirdi. Fakat, saltanatının daha ilk haftalarında
akli dengesi bozuk olduğu söylenen V. Murat da padişahlıktan
azledildi. Onun yerine, 1 Eylül 1876 tarihinde tahta çıkarılan
kardeşi ll. Abdülhamit, saltanat karşılığında verdiği sözü tutarak
7 Ekim 1876' da anayasa hazırlıklarını başlattı. Kanun-i Esas i adını
alacak olan anayasanın taslağını hazırlamak üzere, Mithat Paşa
başkanlığında 28 kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu.
Komisyonun aldığı ilk kararlardan biri, Mebuslar Meclisi ile Ayan
Meclisi'nden oluşacak bir "Meclis-i Umumi" kurulması oldu. 7
Kasım'da da bir alt komisyon oluşturuldu. Bu alt komisyonun
çalışmaları sonucu oluşturulan anayasa metni, 23 Aralık 1876'da
tarihinde ilan edildi.

1830 Belçika Anayasası'nın örnek alındığı ve 119 maddeden
oluşan Kanun-i Esasi'nin ilk beş maddesi, padişahın haklarını sayan
ve tanımlayan maddelerdi. Halifeliği de korunan Osmanlı
hükümdarlığı, Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesine ait olacaktı.
(2, 3 ve 4'üncü maddeler) Beşinci maddeye göre padişah
yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildi. Bakanların (heyet-i
vükela) atanması ve azledilmesi, para bastırılması, hutbelerde
adının söylenmesi, yabancı devletlerle andiaşma imzalanması,
savaş ve barış ilanı, şeriat hükümlerinin uygulanmasının gözetilmesi,
kanunlar gereğince verilmiş cezaların hafifletilmesi ya da affedilmesi,
meclisi toplamak ya da dağıtmak ve temsilci seçimi için gerekli
hazırlıkları yapmak padişahın tekelindeydi (Madde 7).
Sekizinci maddede Osmanlı Devleti'nin uyruğunda bulunan
kişilerin tümüne "Osmanlı" denileceği; dokuzuncu maddede
Osmanlılar'ın hepsinin, başkalarının özgürlüklerine müdahale
etmemek koşuluyla, kişisel özgürlüğe sahip oldukları belirtiliyordu.
Anayasaya göre devletin resmi dini islam' dı (Madde 11 ); kamu
düzenine ya da genel ahlaka aykırı davranmadığı sürece, Osmanlı
sınırları içinde yaşayan herkes din özgürlüğüne sahipti.
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padişahın

güvenine sahip olma ve icraatların
bağlı olma şartı da Anayasa'da bulunuyordu.

Kanun-1 Esasi, 6zel b1r kurul taratmdan haz1rland1 ve
ll. Abdülhamit Han taratmdan Ilan edildi (7876)

kanun önünde tüm Osmanlılar'ın eşit
olduğu; vatana karşı herkesin aynı hak ve ödevlere sahip bulunduğu;
devletin resmı dilinın Osmanlı Türkçesi olduğu; vergilerin mükellefin
gücüne göre sağlanacağı; özel mülkiyete kamu araçları dışında
ve yeterli bir tazminat ödenmeden el konamayacağı; mesken
dokunulmazlığı; ışkence ve kötü muamelenin yasak olduğu;
hakımlerın azlolunamayacakları; yargılamaların aleni olacağı;
mahkemelere bir müdahalenın yapılamayacağı; sadrazam,
şeyhülislam ve diğer bakanların padışah tarafından atanacağı
Yine

Kanun-ı Esası'de

belırtıliyordu.

Kanun-ı

Esasi'ye göre kanun teklifi için padişahtan ön izin
alınması şarttı ve padişahın mutlak veto yetkisi vardı. Bu durum,
yasamanın meclıse ait bir yetkı olmadığını; Meclis-i Umumı'nin
(bütçe yetkısi dışında) kısıtlı ölçüde bu yetkiye sahip olduğunu
gösterıyordu. Yürütme yetkisine tümüyle sahıp olan padişah,
bakanları tayin ve azledebiliyordu. Yine bakan olabilmek ıçin

padişah onayına

Kanun-i Esasi'nin 23 Aralık 1876'da ilan edilmesinden hemen
sonra gidilen seçimlerde sadece erkeklerin oy hakkı vardı. Anayasa
dışında yapılan bir düzenlemeyle, seçimlerin iki dereceli olması
öngörüldü ve buna göre, mebuslar doğrudan doğruya halk
tarafından değil; taşrada, vilayet, liva ve kaza idare meclisleri
tarafından, istanbul ve çevresinde ise ikinci seçmenlerce seçildi.
Osmanlı'nın ilk Meclisi (Meclis-i Umumi) 19 Mart 1877'de padişahın
konuşmasıyla açıldı. Meclis'te 69 Müslüman ve 46 Müslüman
olmayan mebus vardı. Kanun-i Esasi'ye göre mebuslar padişaha
bağlılık yemini etmek zorundaydı.
Her şeye rağmen Meclis-i Umumi'nin seçilen kanadı, yani
Mebuslar Meclisi (Meclis-i Mebusan), üzerine düşeni fazlasıyla
yaparak, hükümeti ve idareyi denetleme yetkisini oldukça zorladı.
Anayasa, bakanları düşürme yetkisini bu Meclis' e vermemesine
rağmen, bazı sorumluları Yüce Divan'a (Divan-ı Ali) gönderme
hakkını tanıyordu. Mebuslar Meclisi, bu hakkını kullanarak bazı
sorumluları Yüce Divan' a göndermekten çekinmedi. Bu gelişme
üzerine Meclis-i Mebusan 28 Haziran 1877' de padişah tarafından
feshedildi.
1878 yılının Ocak ayında, Anayasa gereğince yapılan seçim
sonucunda oluşan ikinci Meclis daha görev süresinin ilk günlerinde,
yetkisi olmadığı halde sadrazarnın görevden alınmasını sağladığı
için 14 Şubat 1878'de padişah tarafından süresiz tatil edildi.

Böylece, hem Meclis ilga edilmiş hem de Kanun-i Esasi
yürürlükten kaldırılarak, Aralık 1876 öncesine dönülmüş
oldu.
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Meclis-i Umumi, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan
adında ikili bir yapıya sahipti. Meclis'in tüm üyeleri kendi
meclislerinin kurallarını çiğnemedikçe düşüncelerini
söylemekte ve oylamaya katılmakta özgürlerdi. Bu
eylemlerinden dolayı haklarında kovuşturma açılamazdı.
Her iki Meclis'te de, üyelerin yarıdan bir fazlası bulunmadıkça oturum açılamazdı. Tüm konuşmalar Osmanlı
Türkçesi ile yapılır, duruma göre açık ya da gizli oylama
yapılabilirdi. Her iki Meclis tarafından kabul edilen kanunlar,
padişaha sunulmadan önce vekiller ve sadrazarnca
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Kasım-Aralık aylarında yapılan seçimler ittihat ve Terakki

Cemiyeti'nin meclis çoğunluğunu ele geçirmesiyle sonuçlandı. Yeni Meclis-i Umumi, 17 Aralık 1908 tarihinde
daha evvel olduğu gibi yine padişahın nutkuyla açıldı.
ittihat ve Terakki Cemiyeti, bu döneme tam anlamıyla
damgasını vurdu. Siyasal ve sosyal çalkantılar birbirini
takip etti ve ittihat ve Terakkiciler'e karşı başlatılan isyan,
Makedonya'daki Hareket Ordusu'nun 15 Nisan'da
istanbul'u işgal etmesiyle sonuçlandı. Sıkıyönetim ilan
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ittihat ve Terakki Cemiyeti üyesi subayların kendilerine
birliklerle birlikte, Selanik'te isyan başlatarak Kanuni Esasi'nin yeniden yürürlüğe sokulmasını istemeleri üzerine
padişah, 23 Temmuz 1908'de Kanun-i Esasi'yi tekrar
yürürlüğe soktu. Bu gelişme, Osmanlı tarihinde 'hürriyetin
ilanı' olarak adlandırılır.
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Ayan Meclisi üyeleri, Mebusan Meclisi üyelerinin üçte
birini aşmamak koşuluyla, doğrudan padişah tarafından
atanırdı. Ayan Meclisi'ne seçilmek için kamunun güvenini
kazanmış olmak, devlet hizmetinde başarı göstermiş
olmak, tanınmış ve 40 yaşından aşağı olmamak gerekliydi.
Üyeler yaşam boyu atanır, ancak kendi istekleriyle başka
göreve geçmek için istifa edebilirlerdi. Mebusan Meclisi'nin
üye sayısı, Osmanlı uyruğundaki her 50 bin erkeğe bir
üye olmak üzere saptanıyordu. Üyeler, özel bir kanun
gereğince gizli oyla seçilirlerdi.
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Ittihat ve Terakki karşıtlarının büyük çoğunluğu idam
27 Nisan 1909'da da Meclis, Sultan Abdülhamid'i aziederek
yerine kardeşi Mehmet Reşad'ın geçmesini sağladı.
edildı.

adlandırılan

bu süreç içerisinde (toplam altı dönem) seçilen
meclisierin hepsinin kaderi feshedilmek oldu.

Ülkenin işgali ve Misak-ı Milli'nin Kabulü
Bu değişiklik ittihatçılar'ın bir isteğiydi ve bunun gerçekleşmesıyle
ellerine geçirmiş oldular 1OTemmuz 1908
tarihınde Meclis-i Mebusan tekrar toplantıya çağrıldı. 1876 Kanun-ı Esasisi'nde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek üzere
bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun hazırladığı metin, 8
Ağustos 1909'da kabul edildi. Yapılan değişikliklerle, hükümetin
ve bakanların Mebusan Meclisi'ne karşı sorumlu olmaları kuralı
getırildı ve padişahın fesih yetkisi sınırlandırıldı. Ayrıca, meclis
üyelerinin kanun teklifinde bulunabilmeleri için padişahın ön ızin
şartı kaldırıldı ve padişahın mutlak vet o hakkı bir, "geri gönderme"
yetkısine çevrildi.
hükümetın denetimıni

Anayasa değişıkliklerine sonraki yıllarda da devam edildi, ancak
istikrar bır türlü sağlanamadı. ikincı Meşrutiyet dönemi olarak

1914 Nisanı' nda yapılan seçimlerle Meclis' e tamamen hakim
olan ittihat ve Terakki Cemiyeti, bu tarihten sonra fiilen iktidarın
tek sahibi konumuna geldi. ittihat ve Terakki'nin ıradesiyle girilen
Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti 30 Ekim
1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Bu imza, Osmanlı
topraklarının itilaf devletleri arasında paylaştırılmasını öngörüyordu.
Anadolu halkının buna cevabı, birbirinden bağımsız örgütlü
mücadeleler şeklinde oldu.
Temmuz 1918'de ölen Mehmet Reşad'ın yerine tahta geçen
kardeşi Vahdettin Efendi, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı
feshettı (padişahın 1909'daki anayasa değişikleri ile kayıtlanan
fesih yetkisi, 1914 değişiklikleri ile kaldırılmıştı). Fesih kararından
sonra padişah ülkeyi daha çok kanun-i muvakkat (geçici kanun)
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Ordu Birlikleri çanakkale cephesinde
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ile idare etmeye yöneldi. Yeni Meclis, Aralık 1919'da yapılan
seçimlerden hemen sonra, 12 Ocak 1920'de açılabildi.

gelenleri olmak üzere tüm Meclis-i Mebusan üyelerinin daha fazla
baskı altında tutulmasına yol açtı.

Anadolu'daki direnişçilerin baskılarıyla yapılmak zorunda kalınan
seçim, birçok direniş taraftarının veyahut örgütleyicisinin de Meclisi Mebusan'a girmesini sağladı. Bu şahıslardan birisi de Mustafa
Kemal Paşa idi. Toplantılara katılmamış olmakla beraber Mustafa
Kemal Paşa, Meclis-i Mebusan'a Erzurum'u temsilen girdi.

istanbul' u 16 Mart 1920' de işgal eden Ingilizler de genel olarak
Meclis-i Mebusan'a, özel olarak da Felah-ı Vatan grubuna baskı
yapmaya başladılar. Sonunda Hüseyin Rauf (Orbay) ve Kara Vasıf
gibi lider mebusları tutuklayarak sürgüne gönderdiler. Bu gelişmeyi
protesto eden Meclis-i Mebusan, 2 Nisan'da çalışmalarına süresiz
ara verdi. Bunu fırsat bilen padişah ise, Meclis-i Mebusan'ı
11 Nisan 1920'de feshetme kararı aldı.

Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti'nin itilaf devletleri
sürecine tepki veren halk, Anadolu'nun çoğu
yerinde bölgesel veya ulusal örgütlenmeler içerisine girerek
düşmana karşı direniş başlattı. Anadolu'daki direniş hareketini
daha sonra tek bir merkezin yönetimi altında toparlayacak olan
Mustafa Kemal Paşa, Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak halkın
direnişine güç ve hız kazandırdı. Daha önceden Anadolu'da
bulunan Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy gibi paşaların da
Mustafa Kemal Paşa'ya destek olmasıyla, halk direnişi kısa sürede
daha profesyonel bir hal almaya başladı.
arasında paylaşma

işgale karşı Anadolu ve Trakya'da halk fiili mücadele verirken,
Meclis-i Mebusan'daki bağımsızlık taraftarları da siyasi mücadele
yürütüyordu Bu kişilerin kurduğu Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu)
adlı bir grup, halkın mücadelesini açıktan desteklemekten çekinmedi.
Verilen mücadelenin amaçlarını konu edinen Misak-ı Milli (Milli
And) adlı beyanname, 28 Ocak 1920'de Meclis-i Mebusan'da
gizlice kabul edildi. Bu girişim, başta Felah-ı Vatan grubunun ileri

r

•

Ordu Birlikleri savaş haz~rltğmda

::::)

f--

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi'NE DOGRU .

fUJ
_J

---'

2

•

•••

Yeni Meclis

•

Hazırlıkları

Meclis-i Mebusan'ın tamamen son bulması, Anadolu'da kurulacak olan meclisin önünü açtı. Yeni meclis kararına, Meclis-i
Mebusan feshedilmeden önce zaten varılmıştı. 19 Mart 1920' de,
Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı bildiri bunun ilk müjdesini
veriyordu. Bildiriye göre, olağanüstü yetkilere haiz bir Meclis
oluşturulması amacıyla yurt genelinde seçimler yapılacaktı. Duyuruda ayrıca, yeni meclisin toplanma adresi olarak da Ankara
gösteriliyordu. Dağıtılan Meclis-i Mebusan üyeleri de yeni meclise
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katılmaya çağrılıyordu.
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Olağanüstü yetkilere sahip olacak yeni meclis kararına, elbette
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kolay ulaşılmamıştı. Bu bağlamda, hareketin önderlerinden Mustafa
Kemal Paşa, Anadolu'ya ayak bastığı andan itibaren yerel
toplantılara öncülük etti. 21 Haziran 1919' da Rauf Orbay, Ali Fuat
Cebesoy ve Refet Bel e Amasya' da buluşarak bir genelge hazır
ladılar. "Amasya Tamimi" olarak anılan bu genelgede; tehlike
altındaki ülkenin, istanbul Hükümeti'nin aczi yüzünden, yalnızca
milletin azim ve kararlılığı ile kurtulabileceğinin müjdesi veriliyordu.
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Ilk Mecl1s Bmas1 ve Milletveklilen ( 792 7)
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Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'dan sonraki hedefinde, 1O
Temmuz'da toplanacağını öğrendiği Erzurum Kongresi vardı.
Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye katılmasına kuşku
ile yaklaşan üyeler (Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan
gelenlerden oluşuyordu), Kazım Karabekir Paşa'nın devreye
girmesiyle tavırlarını değiştirdiler. Erzurum Kongresi nihayet 23
Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında açıldı
ve 7 Ağustos'ta sona erdi. Kongreden, vatanın bütünlüğünü
vurgulayan ve işgalcilere karşı konulacağını belirten 1O maddelik
bir bildiri çıktı. Ayrıca, "Heyet-i Temsiliye" adında bir yürütme
organı oluşturuldu ve başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa seçildi.
4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta yapılan daha geniş katılımlı
kongrede ise, bütün direniş örgütlerinin "Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında merkezileştirilmesine karar
verildi. Ayrıca Cemiyet'in, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında
16 kişilik Heyet-i Temsiliye ile yönetilmesi de kararlaştırıldı.

milletvekili, kararlaştırıldığı üzere Ankara' da toplandı. Seçimlerde,
Müdafaa-i Hukuk hareketinin ülke genelindeki

şubelerinden

232,

Meclis-i Mebusan üyelerinden Ankara'ya gelen 92 kişi ile birlikte
toplam 324 milletvekiline
açılış

ulaşılmıştı.

O zamankı

koşullar nedenıyle,

günü yalnızca 115 milletvekıli hazır bulunabildi.

Büyük Millet Meclisi'nin Açılması
Mustafa Kemal Paşa'nın müjdesini verdiği seçimler sonrasında
illerden seçilenlerle, feshedilen Meclis-i Mebusan üyesi bir grup

·:::>

Ankara'nın

o günkü koşullarında yeni Meclis'e ait bir bına

bulunamadığından, ikınci Meşrutiyet dönemınde ittihat ve Terakki

-

Cemıyeti

kulübü olarak düşünülmüş, ancak yapımı tamamlaolan taş bına tercıh edıldi. Tek katlı binanın eksik kısım
ları tamamlandı. Halkın desteğı ve okullardan tedarik edilen
malzemelerle birlikte Meclis merkezi açılışa hazır hale getirildi. 21
Nısan'da yayınlanan bır bıldirı ıle de yenı Meclis'ın 23 Nisan Cuma
gunü toplanacağı ve aynı gün bır açılış törenı yapılacağı halka
duyuruldu.

•
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namamış
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Beklenen günün sabahı herkes, Meclıs binası etrafında toplandı.
Hacı Bayram Camıı'nde kılınan Cuma namazının ardından yapılan
dualarla yeni Meclis'in açılışı gerçekleştirildi ve 115 milletvekilinin
katılımıyla ılk toplantı yapıldı. Bu toplantıya en yaşlı üye sıfatıyla
Sınop Mılletvekıli Şerıf (Avkan) Bey başkanlık ettı. Faaliyetler ıçın
başlangıçta, Osmanlı dönemınde kurulan meclislerın içtüzüklerı
esas alındı.
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Meclis isminin Benimsenmesi ve Kabulü
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Meclisın

ilk toplantısına başkanlık eden Sınop Mılletvekılı ŞPrif
Bey, "Büyuk Millet Meclisı" tabırını kullandığı açış konuşmasında
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şunları söyledı:

Mustafa Kemal Paşa'nm Meclis'te yapt1ğ1 konuşmanm
Yemgun Gazetes1'ndek1 haben

"!stanbul'un geçıcı kaydıyla yabancı devletler tarafından ışgal
olunduğu ve bütün temelleri ıle halifelik makamının ve hükümet
merkezmin bağımsızlığının yok edildığı hepımızce bilınmektedır.
Bu duruma baş eğmek, milletımizın teklif olunan yabancı köleliğini
kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak için
kesın olarak kararlı bulunan ve ezelden beri hur ve başına buyruk
yaşamış olan milletimiz, kölelik durumunu son derece ve kesınlikle
reddetmiş ve hemen vekillerını toplamaya başlayarak yüksek
meclısımızı meydana getirmıştir. Bu yüksek meclısın en yaşlı üyesi
sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık
ıçınde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip,
kendi kendisıni yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek,
Buyük Millet Meclısı'nı açıyorum."
Bağımsızlık, hürrıyet

ve millet egemenliğine özellıkle vurgu
yapılan bu açış konuşmasında, Meclis için "Büyük Millet Meclisi"
denmesı dikkat çekmektedir. Nitekım, Şerif Beyin bu tanımlaması,
daha farklı öneriler olmasına rağmen kısa sürede herkesçe
benımsendı ve Mustafa Kemal Paşa da bu ibareyi tüm
konuşmalarında kullandı. 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ıle de "Türkiye Büyük Millet Meclisı" adı resmiyet
ilk Mecl1s Bmas1 önünde Atatürk ve arkadaşlan

kazandı.

ilk Hukuki ve idari Kararlar
Olağanüstü yetkıde

bir kurucu meclis işlevi gören Büyük Millet
Meclisi, yasamanın yanı sıra yürütme yetkisini de kendinde
topluyordu Açılışın ıkincı günü yapılan toplantıda oylamaya katılan
120 milletvekılinin 11 O' u Mustafa Kemal Paşa'yı Meclis Başkanlığına,
Erzurum Milletvekili Celalıttin Arif Bey ı de ( 109 oy) ikinci başkanlığa
seçti.
Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında, 25 Nisan'da yedi kişilik
Geçici icra Encümenı kuruldu. 29 Nisan'da Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edilerek, Meclısin "yüce hilafet ve saltanat makamını
ve ülkeyi yabancı güçlerden kurtarmak" amacında olduğu ve karşı
çıkacakların vatan haini sayılacağı hükme bağlandı. 2 Mayıs'ta
icra Vekilieri'nin Seçim Şekline Dair Kanun çıkarıldı. Bu kanunla,
kuvvetler birliği esasına dayalı meclıs hukümeti sistemi resmen
getirilmiş oldu.
7 Hazıran 1920'de, istanbul'un işgal edildiği tarih olan 16 Mart
1920'den itibaren TBMM'nin onayı dışında, istanbul'daki ıdare
tarafından yapılmış olunan bütün andiaşma ve icraatların geçersiz

olduğuna daır

kanun kabul edildi. Bu, lstanbul'dakı
resmen ve fiilen yok sayılması anlamına gelıyordu.

ıradenın

4 Kasım 1920' de "icra Vekilierinın Seçım Şekline Dair Kanun" da
önemli bir değışıklık yapıldı. Buna gore, ıcracı vekiller, Meclıs
üyeleri arasından doğrudan seçilmek yerine, Meclis Başkanı'nın
göstereceğı adaylar arasından seçılecektı. Bu durum, bırçok
tartışmayı beraberınde getırdı ise de sonuç değışmedi.
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Büyük Millet Meclısi'nin yaptığı ilk uluslararası andlaşma, 3
1920' de Ermenıstan Cumhurıyetı ile imzalanan Gü mrü Barış
Andlaşması'dır. Bu andlaşmayla bırlikte doğu cephesı kapandı,
buradakı askeri bırlıkler ülkenin batısına kaydırıldı. 16 Mart 1921
tarihinde Rusya ile yapılan andlaşma, yenı kurulan devletin ve
Misak-ı Mılli'nin ılk defa yabancı bır devlet tarafından tanınması
sonucunu doğurdu. Sakarya Zaferı sonrasında Fransızlar'la yapılan
Ankara Andiaşması'yia (20 Ekım 1921 ), bu ülkenin savaştan
çekılmesi sağlandı. Yıl sonunda Fransa'yı ıtalya ızledı.
Aralık

Mecl1s Başkan1 Mustafa Kemal Atatürk Mecl1s kürsüsünde
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1922 Ağustosu, TBMM ordularının zaferini ilan ettiği tarih oldu.
18 Eylül' de Anadolu' da hiçbir işgalci kalmayınca, ingiltere dahil
tüm itilaf devletleri ile 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi
imzalandı. Lozan'da uzun süren görüşmeler sonunda (TBMM
Hükümetini ismet Paşa (inönü) başkanlığında bir heyet temsil etti)
24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Barış Andiaşması'nı ise
Meclis 24 Ağustos 1923'de onayladı. Esas itibariyle Misak-ı Milli'nin
çok büyük ölçüde tasdiki ile sonuçlanan Lozan Barış Andlaşması'na,
Meclıs'te itiraz edenler oldu. Bu andiaşma sonrasında son ingiliz
bırlıkleri de istanbul' u 1 Ekim 1923'de terk etti. Böylece, TBMM'nin
ve onun temsil ve idare ettiği yeni devlet siyasi, askeri, hukuki ve
iktisadi açılardan tanınarak özgürlüğüne kavuştu.
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1921

Anayasası

23 Nisan 1920

tarihınde açılan

Türkiye Büyük Millet Meclisi,
ay sonra anayasa çalışmalarına resmen
başladı. Meclis, o zamanki adıyla icra Vekilieri Heyeti, yani hükümetin
hazırladığı anayasa tasarısını (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Layihası)
18 Eylül 1920 tarihinde gündemine aldı. Genel Kurula sunulan
tasarı özel bir komisyona havale edildi. Komisyonun, yaklaşık iki
aylık çalışmasından sonra ( 18 Kasım) oluşan metin üzerinde
başlayan Meclis görüşmeleri 20 Ocak 1921 tarihinde sonuçlanarak
kabul edildi.
açılışından yaklaşık beş

O zamanki adıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olan 1921 Anayasası,
olağan yasama usulüne göre müzakere edilerek kabul edildi.
Demokratik esaslar çerçevesinde hazırlanan 1921 Anayasası, özel
yöntemler ve kabul yeter sayısı gözetilmeden kabul edildi. Bu
durum, TBMM'nin o tarihlerde olağanüstü yetkilere haiz bir tür
kurucu meclis işlevi görmesinden kaynaklandı.
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Türkiye Büyük Mıllet Meclısi, 1921 Anayasası'nı yürürlüğe
sokarken, o tarihlerde henüz varlığını sürdüren Osmanlı Anayasası
da (Kanun-i Esasi) istanbul'da geçerliliğini korumaktaydı. TBMM,
Osmanlı Anayasası'nı açıkça yok saymadı. Tam aksine, Mustafa
Kemal Atatürk, 30 Ocak 1921 tarihinde Sadrazam Tevfik Paşa'ya
gönderdiği bir mektupta, Kanun-i Esasi'nin 1921 Anayasası'na
aykırı olmayan hükümlerinin geçerli olduğunu bildirdi. Ayrıca, bazı
kanuni düzenlemelerde de Kanun-i Esasi'ye atıfta bulunuldu.
Kanun-i Esasi ancak, 1924 Anayasası'nın 104. maddesiyle
yürürlükten kaldırıldı.
Olağanüstü

bir dönemin ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut
iktıdar boşluğunu doldurmak amacıyla hazırlanan 1921

Teşkilat-I

Anayasası,
dayandığı

Esas'Ye Kanunu (7927)

24 maddeden oluşuyordu ve ilk dokuz madde devletin
temel ilkelere yönelikti.

Anayasa'nın birinci maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız
millete ait olduğu belirtilirken; halkın kaderini doğrudan doğruya
ve fiili olarak belirlemeye hakkı olduğu söylenmek suretiyle, adı
konmadan, yönetim usulünün cumhuriyet olduğunun üzerinde
duruluyordu. ikinci maddede yasama ve yürütme yetkisinin Meclis'te
olduğu (meclis hükümeti sistemi); üçüncü maddede ise Türkiye
devletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yönetildiği
ve adının Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti olduğu belirtiliyordu.

lik M eclis üyefennden btr grup

sistemin gereklerıni taşıyan bir hal aldı . 8
Temmuz 1922 değışiklıkleri ile adı
kanmayan bır başbakanlık kurumu
oluşturuldu ve bunun bakanlar kurulu
içındekı konumu guçlendırılerek ortak
sorumluluk ılkesı getırildı. Cumhurıyetın
ilanına ilişkin kanun, cumhurbaşkanlığı
makamı yanında, icra vekılleri heyeti
başkanını açıkça "başvekıl" olarak
adlandırdı. Bakanların başvekıl tarafından

aday gösterilmesi ve Meclıs'in oyuna
sunulmaları da yıne aynı düzenleme ile
getırildı.

ilk Gruplaşmalar
Büyük

Mıllet

Meclisi daha ilk gunlerinden
oldu. Kuruldukları
gibı dağılan ya da herhangı bir ağırlığa
sahip olamayan bir çok grup ve düşünce
vardı. Bunları, bugünkü anlamda resmı sıyası parti grupları olarak
nitelendirmek mümkün değıldır. Grup-laşmalar beraberınde
sıkıntıları da getirıyordu. Bu durumdan rahatsız olan Mustafa
Kemal Paşa, vekillerle yaptığı görüşmelerin ardından 1O Mayıs
1921' de Sivas Kongresi' nde kurulan Anadolu ve Rumelı Mudafaai Hukuk Cemiyeti'nin Meclis grubunu oluşturdu.
farklı gruplaşmalara tanık

Ayrı

bir hukuki varlık olarak yürütme organına gerek
Dokuzuncu madde ile Meclıs Başkanı, bakanlar
kurulunun da doğal başkanı sayılıyordu. Yine bu maddeyle,TBMM
Başkanı'nın Meclis adına imza koyma ve vekiller heyetinin kararlarını
onaylama yetkisi de vardı. Meclis adına yürütme işlevini üstlenecek
olan vekiller heyetıne ilışkin duzenleme ise yine dokuzuncu
maddede geçıyordu. Anayasa, ileriki yıllarda bırçok tartışmaya
neden olacak olan ve fiilen uygulanabilirliği artık bulunmayan
"şer'i hükümlerin uygulanması" işini de TBMM'nin görevleri
arasında gösteriyordu (Madde 7). Devletin dinı karakterine işaret
eden bu düzenleme 1876 Anayasası'nın ilgilı maddesınin tekrarı
görülmemişti.

niteliğindeydi.

1921 Anayasası' nın egemenlik konusundaki belirsizlikleri zamanla
giderıldi. 3 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına ılışkın kararla,
egemenliğin gizli ortağı olarak gözüken padişah, hem anayasal
sistemin dışına çıkarıldı, hem de cumhuriyete geçişin önü açıldı.
Anayasa'da 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan değışıklik ile de devletın
şekli olarak cumhuriyet resmen belırlendi. Aynı değişıklikle, devletin
dinının islam olduğu da açıkça belırtilirken, bu ibare Anayasa'dan
ancak 1928 yılında çıkarıldı.
1921 Anayasası'nın başlangıçta öngördüğü doğrudan meclis
hukümeti sistemi de zamanla değişikliklere uğrayarak, parlamenter

Hukuk Grubu adını alan bu ıktidar
(Bu Grup daha sonraları
Cumhurıyet Halk Fırkası'na dönüşecektir). Mustafa Kemal Paşa'nın
başkanlığını yuruttüğu Bırıncı Grup, ılk toplantısını Meclıs
çoğunluğunu oluşturan 133 vekılle yaptı. Birincı Grup'un programı
şu iki maddeden oluşuyordu
a) Misak-ı Millı'nin sağlanması
b) Devlet teşkilatının Anayasa çerçevesinde adım adım
Anadolu ve Rumeli

Müdafaa-ı

oluşumu kısaca "Bırinci

Grup"

dıye anıldı

oluşturulması

iktidara endeksli Birincı Grup' a katılmayan mılletvekillerı uzunca
süre bireysel çalışmalarda bulundular. Temmuz 1922'de TBMM,
lkınci Anadolu ve Rumelı Müdafaa-ı Hukuk Grubu'na tanık oldu
Kısaca "ikıncı Grup" olarak da anılan bu muhalefet oluşumunun
programında ise üç madde bulunuyordu:
a) Misak-ı Mılli çerçevesınde milli bırlik ve bağımsızlığın sağlanması
b) Var olan kanunların mıllı egemenlık ılkesı çerçevesınde
bır

düzeltılmesı
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Genel hakların dokunulmazlığı ve saygınlığı
Sayıları az olmakla beraber bır grup milletvekılı de bu
dan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu

c)

ıkı oluşum

Saltanatın Kaldırılması
Kurtuluş Savaşı'nı

1921

dayuruten Buyük Millet Meclısı, 23 Temmuz
Meclis merkezının Kayseri'ye
konusunu tartıştı Bu amaçla oluşturulan bır heyet

tarıhınde yaptığı gızli toplantıda,

kaydınlması

Kayseri'ye

gönderıldı.
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Savaş dahıl bırçok

Buyük Mıllet Meclisı, 4
oturum duzenleyerek Mustafa
Kemal Paşa'yı başkomutanlığa getirdi (ikıncı Grup üyelerı buna
karşı çıktı) Turk Ordusu'nun kahramanca mucadelesı, 30 Ağustos
1922'de "Buyuk Zafer"le sonuçlanınca, ışgal kuvvetlerı masaya
oturmak durumunda kaldılar .

Ağustos

1921 gunü

konuyla

ılgılenen

yıne bır gızlı

Andiaşma ıçın Lozan'ı seçen ışgal güçlerı (ingıltere, Fransa,

>-

!talya ve

::.::

lstanbul'dakı hükümete (o tarihte ışgal altında da olsa istanbul'dakı

0::
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Yunanıstan),

ev

sahıbi

statüsüyle, hem Ankara hem de

hukümet mevcudıyetını koruyordu) ayrı ayrı heyet göndermeleri
çağrısında bulundu. Osmanlı hukumetının Ankara hükümetıne
teklifi ortak heyet şeklınde oldu.

Mustafa Kemal Atatürk

ve kumandan

gelişmeler,

Millet Meclisi'nde büyük bir tepkiye neden oldu ve
saltanatın ivedilikle kaldırılmasına karar verildı. Bu gelişme anında
etkisını gösterdi; Osmanlı'nın son sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa
mührünü Ankara hükümetınin istanbul' daki temsilcisi Refet Paşa'ya
(Bele) teslım etti. 17 Kasım 1922 tarıhinde de son Osmanlı Padişahı
kendısinı Malta'ya götürecek ingiliz savaş gemisine sığındı. Yerıne
geçen yeğeni Abdülmecit'e ise artık sadece halifelik makamını
temsıl etmek kaldı.
ilk Meclis'in 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına ilişkin
kararı (oy birliği ile), hem egemenliğin zımni ortağı konumundaki
padişahı anayasal sistemin dışına çıkardı, hem de devlet sisteminin
cumhuriyete geçişine ilişkin önemli bir adımının atılmasına vesile
oldu.
Büyük Millet Meclisi'nın meşruiyetine güç
ülke, tam anlamıyla Ankara'daki Meclis tarafından
yönetilmekteydi. Meclis, kendi başkanının yanı sıra bakanları, bir
diğer ifadeyle icracı vekilieri de belirliyordu. Ancak, birçok konuda
da belirsizlik hakimdi. Meclis ile Halife Abdülmecit arasındaki
ilişkilerde olduğu gibi. Bu belirsizliğe ilişkin rahatsızlığını dillendiren
Mustafa Kemal Paşa, cumhuriyeti ilan etme düşüncesini 1923 yılı
başlarında çeşitli vesilelerle gündeme taşımaya başladı.
Tüm bu

gelişmeler

kattı. Artık

arkadaşlan

Cumhuriyetin ilanı
Mustafa Kemal Paşa' nın isteği üzerine Nisan 1923' de
erken seçıme gidildi. Bu seçım, Birinci Büyük Millet
Meclisi'nin sonuna işaret etmekteydi. Anayasa'nın
"madde-i münferide"sinde amacı gerçekleşinceye kadar
ilk Meclıs'in aralıksız toplanacağı öngörülmekteydi.
Meclis'in amacının gerçekleştiğine ise üçte iki çoğunluğun
karar vereceği belirtiliyordu. Basit çoğunlukla alınan
erken seçim kararı, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında
iki dereceli olarak yapıldı. Hiyanet i Vataniye Kanunu'nda
seçimler öncesi ( 15 Nisan) yapılan değişiklikle Birinci
Grup dışındaki siyasi grup ve örgütlerin faaliyetlerı
kaldırıldı. Yeni Meclis üyeleri Birinci Grup çevresindeki
isimlerden oluştu.
O sıralarda, hükümetle Meclis arasında yaşanan bır
güven sorunu, hükümetin istifasıyla sonuçlandı. Oluşan
hükümet boşluğundan yararlanan Mustafa Kemal Paşa,
Meclis'e, seçılmiş bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı
tarafından atanmış bir başvekil ve de kabine sistemi
olan cumhuriyetin ilanı teklifinde bulundu. Meclis
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çoğunluğu

bu teklifi kabul edince de 29 Ekim 1923'te cumhuriyet
ilan edildi. Böylece, Mustafa Kemal Paşa ilk Cumhurbaşkanı, ismet
Paşa (inönü) de ilk başvekil oldu.

Cumhuriyetin ilanı, o sıralarda hükümet tarafından başkent
ilan edilen Ankara ile istanbul arasında sert tartışmaların
yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyetin ilanı sırasında Ankara
dışında bulunan bağımsızlık savaşının bazı ünlü simaları -Kazım
(Karabekir), Hüseyin Rauf (Orbay), Ali Fuat (Cebesoy), Adnan
(Adıvar), Refet (Bele)- çeşitli tepkilerde bulundular. istanbul basını
bu tepkilere geniş yer verdi. Bu durumun, Halk Fırkası Meclis
Grubu içerisine de yansımaları oldu ve burada da şiddetli tartışmalar

ve Evkaf Vekaleti'ni kaldıran kanun ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu
kabul edildi. Bu gelişmeler o denli hızlı oldu ki, karşıt konumdakiler
ortak hareket etme imkanı bulamadılar.
1924

Anayasası

1923

yılı ortasında yapılan

seçimlerle yenilenen Meclis, 1924
yılı başlarında yeni bir anayasa hazırlama kararı aldı. Yapılan
seçimlere muhalefeti temsil eden ikinci Grup'tan hiç kimse
giremediğinden, Meclis'te iktidarın tercih ettiği ısimler yer alıyordu.
Ülkenin içinde bulunduğu zorlu dönemeç geride bırakıldığından,
anayasa hazırlıkları daha sistematik şekilde yürütüldü.

yaşandı.

Tartışmaların odağında

halifenin gelecekteki konumu bulunuyordu. Taraflar arasındaki gerginlik bütün şiddetiyle devam
ederken 1 Mart 1924'te yeni yasama yılı açıldı ve 3 Mart'ta
hilafetin kaldırılması kararı alındı.Osmanlı hanedanı mensuplarının
da ülkeyi terk etmeleri karara bağlandı. Aynı gün ayrıca, Şer'iye

Anayasa Komisyonu'nun (Kanun-i Esasi Encümeni) hazırlamış
olduğu taslak, 9 Mart 1924 tarihinde Meclis'in gündemine sunuldu.
Komisyon hazırlık aşamasında, 1875 Fransız Anayasa'sı ve 1921
Polonya Anayasası'ndan yararlandı. 20 Nisan 1924 tarihinde
TBMM'de oy çokluğu ile kabul edilen yeni anayasa 105 maddeden
oluşuyordu.
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Turkıye'nın şu

ana kadarki en uzun omürlu anayasası olan 1924
Anayasası, 36 yıl yurürlükte kaldı ve buyük ölçüde o günlin anayasa
anlayış ve sıstematığıne uyum sağlamaktaydı.
1924 Anayasası, devlet sıstemını dayandırdığı esaslar bakımın
dan br öneekı anayasayı tekrarlamaktayd (halkın egemenlıği,
cumhurıyet vs; Anayasa'da yasama ve yurutme yetkısı Meclıs'e
ver· rken, hükumetın, Meclıs tarafından her zaman duşurulebileceği
ongorulmekteydı Buna karşılık hukumete Meclis' ı feshetme yetkısı
tanınmamıştı Ancak, yurutme yetkısının kullanımı cumhurbaşkanı
ve bakanlar kurulundaydı. Cumhurbaşkanının Meclıs tarafından
bır yasama yılı ıçın seçılmesı öngörulurken, cumhurbaşkanına
sıyasal sorumsuzluk ve "karşı ımza" yetkısı de tanınıyordu
Hukümet.n kuruluş yöntemi ve ortak sorumluluğu açısından da
parlamenter esaslar öngörl.Jimekteydi

1924 Anayasası, kanun önunde eşıtlıkten kışı dokunulmazlığına,
angarya yasağından kışi özgürlüğüne, vıcdan ve
dın özgürlüğünden düşünce ve ifade özgürlüğune kadar tüm sivil
ve sıyasal hak ve özgurlüklerı güvence altına almaktaydı. Yargı
yetkısı mıllet adına bağımsız mahkemelere tanınırken, hakımlerın
ışkence, ezıyet,

görevlerınde bağımsız oldukları belirtilıyordu.
Ekonomık

ve sosyal haklar konusuna değınmeyen 1924
1928, 1934 ve 1937 yıllarında bazı değişikliklere uğradı.
1O Nısan 1928 tarıhındekı değışiklikle devletin dinının Islam olduğu
yönundekı hukum Anayasa'dan çıkartılarak, devletın laıkleşmesınin
önu açıldı. 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme
hakkı tanındı . 5 Şubat 1937 değışıklığınde ıse, devletın
"cumhuriyetçı, millıyetçı, halkçı, devletçı, inkılapçı ve laık" nıteliklerı
Anayasa'da yer aldı
Anayasası,
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Cumhunyet sonras1 ilk anayasa 20 Nisan 1924'te Kabul edildi

bulunduran Cumhurıyet Halk Fırkası'nın (CHF)
üyelerı Rauf (Orbay, Alı Fuat (Cebesoy), Refet (Bele) ve Kazım
(Karabekır) paşaların başını çektiğı bir grup milletvekili, CHF'nin
Meclis ve hükümet ıcraatlarından memnun kalmayınca, yeni bir
parti arayışına yöneldıler. Gelişmelerden haberdar olan
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, bu konudakı tepkısını Samsun
gezısi esnasında şu şekilde dıle getırdi "
tefrıka fıkrı alelade
fırkacılıktır kı, memleket ve milletin huzur ve emniyet şeraitı henüz
böyle bır tefrikaya yol açmaya müsait değildir efendiler." Mustafa
Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarına yönelik bu serzenişıne rağmen,
Büyük Mıllet Medısı'nde temsıl edilecek olan ilk muhalefet partısı
nın programı 18 Kasım 1924 tarihınde yayınlandı. Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası (TCF) adıyla kurulan bu parti, kısa süre içerisinde
başta istanbul olmak üzere ülke genelinde örgütlenmeye yöneldı.
genel başkanlığına Kazım
(Karabekır); genel başkan yardımcılıkianna Doktor Adnan (Adıvar)
ıle Huseyın Rauf (Orbay); genel sekreterlığıne de Alı Fuat (Cebesoy)
seçıldı. TCF, başta Takrır ı Sukun Kanunu ve lstıklal Mahkemelerı
olmak uzere bazı konularda hükümet önerilerıne Meclıs'te yoğun
muhalefet ettı.
1924

yılı Aralık ayında partinın

20 Nisan 1925 tarıhınde Meclıs'ın yasama döneminın sona
ermesı uzerıne TCF, tüzuğü uyarınca, kongre çalışmalarına ağırlık
verdı . Tuzuk, mayıs ayındakı taşra orgütleri kongresının ardından,
hazıran ayında ulusal kongre yapılmasını öngörmekteydı. Ancak
bunların hıçbiri olmadan, 5 Mayıs'ta Ankara lstıklal Mahkemesı,

TCF'yi kapatma önerisiyle hükümete başvurdu. Eski ittihat ve
Terakkicilerin etkin olduğu Istanbul TCF örgütü, buna rağmen
etkinliğini sürdürerek 15 Mayıs'ta bölgesel bir kongre düzenledi.
iktidar yanlısı basının yayıniarına karşı, TCF Genel Sekreteri Ali
Fuat (Cebesoy), muhalefetin meşruiyetini savunan açıklamalar
yaptı. Sonunda hükümet, 3 Haziran'da yaptığı toplantıda TCF'nin
tüm şubelerinin ve merkezinin kapatılması kararını aldı. Bu karar
resmen 5 Haziran 1925'te açıklandı.

Cumhurbaşkanı

Mustafa

Kemal'ın ısrarı ıle eskı başbakan

(1925)
Fethi (Okyar) Bey'ın başkanlığında kurulan (12 Ağustos 1930)
Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) ise, TCF deneyimden daha kısa
ömürlü oldu. Ülkede yeni siyasi açılımlara öncülük etmesı
düşüncesiyle kurdurulan bu parti, Ekim 1930' da yapılan seçımierde
30 belediye başkanlığı kazandı. iktıdar yanlılarının çeşıtlı suçlamaları
üzerine SCF, 17 Kasım 1930' da bızzat başkanı tarafından kapatıldı.
Bu tarıhten 1945 yılına kadar da bir daha böyle bir girişımde
bulunulmadı.

Partinin kapatılmasına gerekçe olarak, Hıyanet-ı Vataniye
Kanunu'nda yer alan siyasal amaçlar doğrultusunda bir takım
eylemler gösterildi. Ancak, partinin kapatılmasına gerekçe olan
bu suçlamayla hiçbir TCF üyesi yargılanmadı.
TCF'nin merkez ve şubeleri kapatılmasına rağmen resmi varlığı
bir süre daha varlığını korudu. Sadece binaları kapatılan TCF'nın
Meclis Grubu, bir topluluk halinde işlerliğini sürdürdü. Örneğin,
Takrir-i Sükun Kanunu uyarınca yürüttüğü politikaları savunan
Başvekil ismet (inönü)'ye karşı, 9 Kasım 1925'te TCF'nin 21 üyesi,
blok halinde ret oyu verdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e
yönelik izmir suikasti girişimi çerçevesinde kurulan istiklal
Mahkemesi'nde yargılanan birçok TCF ileri geleni, idam dahil bazı
cezalara çarptırıldı.
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Devletin Laikleştirilmesi
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TBMM, 1928 yılında çıkarttığı bir kanunla Cumhurıyet
Türkiyesi'nin dini nitelıği konusunda köklu bir değişiklığe gıttı
1924 Anayasası'nın ikinci maddesi "Türkiye Devleti'nın dinı,
Din-i islam'dır" sözlerıyle başlıyordu. 1O Nisan 1928'de bu huküm
Anayasa'dan çıkartıldı. Böylece, özellikle aile ilişkılerınde etkın olan
islam hukuku, 1928 düzenlemesıyle birlikte resmen de yenı devletin
dini niteliğinı belirler olmaktan uzaklaştırılmış oldu. ilerleyen
yıllardaki kanuni düzenlemeler ve laikliğin Anayasa'da yer almasıyla
(1937) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yöndekı nıteliğı ıyıce
belirginleşti.

Harf devnm1yle birlikte yem b1r sayfa aç1fd1 (7928)
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ikinci Dünya Savaşı Sonrasındaki Yeni Arayışlar
Dünyanın bırçok

ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Ikincı
Dünya Savaşı sonlarına kadar ıçe kapanık polıtikalar takıp edıldı.
Cumhurıyet Halk Fırkası'nın egemenliğınde geçen bu dönemde,
demokratık temellere dayanmasa da düzenli olarak seçimler
yapılmaya devam etti. Savaşın bıtmesınin ardından tüm dünyada
olduğu gibı Türkiye'de de siyasal ve ekonomik arayışlara hız verildi.
Cumhurbaşkanı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölumünden sonra,
1938 yılında onun yerıne seçılen lsmet inönü, 1 Kasım 1944'dekı
yasama yılı açış konuşmasında, Türk siyasal sistemının demokratık
parlamenter niteliğine önemle vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı inönü,
19 Mayıs 1945'de yaptığı bır konuşmasında ise, rejimi daha
demokratik kılmak ıçin önlemler alma sözü verdi.
Bu noktada dış dünya ile daha fazla temas kurularak, oluşmakta
olan dengeler hususunda bırtakım adımlar atıldı. Nısan 1945'te
San Francisco Konferansı'na kurucu üye olarak katılan Türkiye,
Birleşmiş Milletler Andiaşması'nı imzalayarak, demokratık idealler
için söz verdi.

Çok Partili

Yaşama Geçiş

Çiftçıyi toprak/andırma amacıyla Mayıs

1945'te TBMM'ye gelen
bır önerı, Türkiye'de gerek parlamento tarıhı ve gerekse sıyasal
yaşam açısından önemli bir dönemece işaret etmektedir. Öneriyle,

Mill! Birlik Komitesi, Demokra t Part1Jkt1darma son verd1 (27 May1s 7960)

toprağı

çok olanlardan,

toprağı

olmayanlara veyahut az olanlara
toprak dağıtılması amaçlanmaktaydı. Yıne, bu önerıye göre toprağı
çok olanların toprağının bir kısmı da kamulaştırılabilecekti
olan bu önerıye, bir grup milletvekıli
karşı çıktı. Bunların sözcüsü, kendisı de bır toprak sahıbı olan
Adnan Menderes ıdi. Önerı, partı ıçı muhalefete rağmen kanunlaştı
Bunun üzerıne, dört milletvekılı (Adnan Menderes, eski Başbakan
Celal Bayar, Refik Koraltan ve unlü tarihçı Fuat Köprülü), parti
grubuna Anayasa'nın tam uygulanması ve demekrasının kurulması
amacını ıçeren bır önerge sundular. "Dört/u Takrir" dıye bı/inen
bu önerge, örgüt/u sıyasal muhalefetın yenıden başlangıcını
sımgeledı. Muhalıf mılletvekilleri çalışmalarını basın aracılığıyla da
yürütünce, Celal Bayar dışında, partiden ıhraç edıldıler.
TBMM'de

görüşülmekte
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TBMM' de yaşanan bu hareket/ı/ik, çok kısa bir sur e ıçerisınde
sosyal katmanlarda da hıssedilmeye başlandı Temmuz 1945'te
kurulan Mıllı Kalkınma Partısi' nı, sayıları yırmıyı aşan dığer partıler
ızledı Bu arada, çok uzun yıllardan beri TBMM'ye hakım olan
Cumhurıyet Halk Partısı de kendı içinde birtakım açılımlar yapmaya
başladı. Bu yıllar Türkıye'de çok partılı yaşama geçış dönemı olarak
kabul edilmektedır.
Celal Bayar'ın liderlığındekı Demokrat Partı (DP), 7 Ocak 1946'da
resmen kuruldu. DP aynı yılıçerısınde yapılan seçimlerde, Meclıs'teki
465 sandalyeden 62'sıni kazanmayı başardı. Gızlı oy, açık tasnıf
esasına göre yapılan 14 Mayıs 1950 seçımieri ıse tam anlamıyla
DP'nın zaferiyle sonuçlandı (DP 408, CHP 69 vekıl çıkardı)
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Ordunun Müdahalesi ve 1961 Anayasası
Geçicı

Anayasa ıle ülkeyı ıdare etmeye çalışan MBK üyeleri,
ve kapsamlı bır anayasa ıçın de çalışmalar yürütmekteydi. Bir
grup hukukçudan oluşan "Istanbul Komisyonu" hazırladığı anayasa
taslağını 17 Ekım'de MBK'ya sundu. Bu taslağın kabul görmemesi
uzerıne kurulan "Kurucu Meclis", 6 Ocak 1961 tarihinde çalışmalara
başladı. Kurucu Meclıs, MBK üyelerı ile Temsilciler Meclisi'nden
meydana geliyordu. Temsılcıler Meclisi, genel oya dayanan
demokratik bir meclis yerıne, MBK'nın atadığı bazı kişiler ile o
zamanki ikı partının (CHP ve CKMP) belirlediği temsılcilerinden
oluşuyordu. Bu çekırdek kadronun dışında, çeşitli meslek örgütü
temsılcilerı ile bazı kamu görevlileri de Temsilciler Meclisi'ne dahil

1960 tarıhındekı mudahalesıne kadar TBMM,
DP ıle CHP'nın gerılimlı sıyasetıne sahne oldu. TBMM tarıhınde ılk
defa yaşanan bu mudahale ıle bırlıkte Başbakan Adnan Menderes,
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, bakanlar ve butun milletvekılleri
Ordunun 27

Mayıs

yenı

tutuklandılar
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Müdahalenın, "kardeş kavgasına

meydan vermemek" ve
buhrandan kurtarmak" iddiasıyla
yapıldığı halka duyuruldu. TBMM kapatıldı, siyasete yasak getirildi
ve ulkeyi mudahalecılerden oluşan Mıllı Bırlik Komitesı (MBK) ıdare
etmeye başladı
"demokrasıyı ıçıne duştuğü
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edıldı.

Askerı

darbe, 1924 Anayasası'nın da sonu oldu. MBK'nın ılk
ıcraatı, bır grup hukukçu akademısyene hazırlatılan bıldırı ıle
gırışımlerınin, o tarıhlerde halen yürürlükte olan 1924 Anayasası' na
aykırı olmadığını halka duyurmak oldu. 12 Hazıran'da ıse, yine
bır grup akademısyene hazırlatılan "Geçıcı Anayasa" yürurlüğe
sokuldu

Kurucu Meclis'in hazırladığı anayasa metni, 9 Temmuz 1961
tarıhinde halk oylamasına sunuldu. Halkın verdiği % 61.17'1ik oy
oranıyla kabul edildi. ilk defa bir Kurucu Meclis tarafından hazırla
nan ve yıne ılk defa halk oylamasına sunulan 1961 Anayasası,
ıçerık olarak da pek çok konuda yeniliklere sahipti.
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Geçıcı

Anayasa, 1924 Anayasası' nın darbe surecı ve felsefesine
bir ıçerikten ıbarettı. Darbenın hemen ardından kapatılan
Tl.Jrkıye Bl.Jyl.Jk Mıllet Medisı'nın yetkılerı, Geçıcı Anayasa ıle MBK'ya
devredıldi . Yurutme yetkisi ıse, yine MBK tarafından seçılen
bakanlar aracılığıyla kullanılacaktı. Bakanları atama yetkısı, Devlet
Başkanı'nda (MBK'nın başı) bulunmakla beraber, onları denetleme
ve gerektığınde azietme yetkısı MBK'ye aıt olacaktı.

Öncekilerden farklı olarak uzun ve çok ayrıntılı bir metin olan
1961 Anayasası, tıpık bir parlamenter sıstem öngörmekteydi.
Buna göre yasama ve denetim yetkısı TBMM' nin, yürütme yetkisi
Meclıs'in içınden çıkmakla birlikte cumhurbaşkanı ve bakanlar
kurulunun; yargı yetkisi ıse bağımsız mahkemelerin görev alanı
olarak belirleniyordu.

uyarlanmış
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1961 Anayasası'nın dördüncü maddesinde, daha öncekilerde bulunmayan bir
hükl.Jm yer alıyordu "Millet egemenliğini,
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili
organlar eliyle kullanır." Bu durum,
parlamenter sıstemin üstünlüğüne kayıt ve
çekince olarak yorumlandı. Anayasa'da
ayrıca, Cumhuriyetin nitelikleri arasına
"hukuk devleti" ilkesi de eklendi ve
Anayasa'nın bütününde bu ilkeye uygun
hukümlere yer verildi. Yasama Organı'nın
kanun biçimındeki işlemlerinı denetiemek
üzere Anayasa Mahkemesi kuruldu ve idari
işlemlerin hukuka uygunluk denetımi ise
idarı yargıya verildı.

Yasama

Organı

iki meclisli olarak

şekillendi: Millet Meclisi ve Cumhuriyet

Senatosu. Güvenoyu ve gensoru
mekanizmaları Millet Meclisi'nin yetki

alanına bırakılmak

Senatosu'na

suretiyle, Millet Meclisi'nin Cumhuriyet

1961 Anayasası ile "demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları"
denilerek siyasi partiler anayasal güvenceye kavuşturuldu. Siyasi
partileri kapatma yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne verildi. Milli
Güvenlik Kurulu (MGK) da ilk defa 1961 Anayasası ile devlet
sistemi içerisindeki yerini aldı.
Temel hak ve özgürlükler konusunda geniş bir yelpaze sunan
1961 Anayasası, aynı şekilde bunlara ilişkin detaylı sınırlar da
öngörmekteydi. Anayasa ayrıca, devlete pek çok konuda sosyal
ödevler de yüklemekteydi. 12 Mart 1971 askeri muhtırasının
ardından kapsamlı bir değişikliğe uğrayan 1961 Anayasa'sı varlı
ğını, 1980 askeri darbesine kadar devam ettirdi.

1982

hazırlandı

Kasım 1982'de halk oyuna sunuldu. Oylamaya
91.27 idi. Sonuçta, 1982 Anayasası geçerli ayların
% 91.37'sini alarak kabul edildi.

ve 7

katılma oranı%

karşı üstünlüğü sağlandı.

Anayasası

1982 Anayasası ile getirilen en büyük yenilik, tek meclis sistemıne,
yani cumhuriyet geleneğine geri dönülmesiydi. Yürütme biraz
daha güçlendirildi. Özgürlüklerin sınıriandıniması konusunda yenı
ve daha keskin ölçüler getirildi. Özerk kuruluşlara yenı statüler
verildi. Bunlar dışında, 1982 Anayasası büyük bölümüyle 1961
Anayasası' na benzemektedir.
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1982 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, ilk milletvekilı
seçimi, daha önce kapatılmış bulunan siyasi partilerın dışında, yenı
kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçı Parti ve Anavatan
Partisi' nin katılmasıyla 6 Kasım 1983'de yapıldı. Demokratik süreç
yeniden başladı.
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1961 Anayasası'nın uzun ve ayrıntılı hükümleriyle kurulan
mekanizmalar iyi işleyemedi. Egemenliğin çeşitli organlar arasında
bölünmesi nedeniyle, kurumlar arasında uyumlu çalışma ortamı
sağlanamıyordu. Siyasive sosyal istikrarsızlık, bunalımiara yol açtı.
Sonuçta, ülke 12 Eylül 1980'de ikinci bir askeri darbeyle karşılaştı.
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" oluşturdu. iki yıl içinde yeni anayasa

20 Ekim 1991'de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerı ise, serbestçe
çok sayıda siyasi parti ve daha önce siyaset yapma
hakları ellerinden alınmış, tüm siyaset adamlarının yeniden
özgürlüklerine kavuşmalarıyla gerçekleşti. Parlamenter demokrasi
tüm gerekleriyle işlerliğe kavuştu.
kurulmuş

Kabul edildiği 1982 yılından bu yana birçok değişikliğe uğrayan
1982 Anayasası, özellikle AB üyeliği çerçevesinde çıkarılan "uyum
yasaları" ile köklü bir evrim geçirdi. TBMM'nin bu çerçevedekı
anayasal düzenlemeleri halen devam etmektedir.

Askeri yönetimidareye el koydu ve yeni bir anayasa çal1şmas1 başlatti (1980)
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Anayasal Konumu ve Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamenter gelenek çerçevesinde
doğrudan seçimle oluşan tek organdır. "Egemenlik" TBMM'ye
ait bir haktır, ancak bu hak Anayasa'da sıralanan, "Türk milletinin
menfaatlerine", "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü"
esaslarına, "Türklüğün tarihi ve manevi değerlerine", ve "din
duygularının devlet işlerine karıştırılmaması" gereğine aykırı bir
şekilde kullanılamaz.
Anayasa'nın

4. maddesinde yer alan "devletin niteliği" hakkındaki
hükümler ve 174. maddedeki, "inkılap Kanunları" TBMM'nin egemenliğinin sınırlarını da çizmektedir. TBMM'nin yasama organı
olarak sahip olduğu yetkiler, bu maddeleri ve kanunları değiştirmek
için kullanılamamaktadır.
Yine Anayasa'ya göre, yasama yetkisi Türk milleti adına,
TBMM'nindir ve bu yetki devredilemez niteliktedir.
TBMM'nin yaptığı esas iş kanuni düzenlemelerde bulunmaktır.
Kanunlar, vatandaşlar için hak ve yükümlülük oluşturan yasama
işlemleridir. TBMM, kanun dışında Meclis kararları da kabul

etmektedir (savaş hali ilanı, sıkıyönetim veya olağanüstü halılanının
onaylanması, bir bakanın Yüce Divan'a sevk edilmesi, milletlerarası
andiaşmaiarın onaylanması, bakanlar kuruluna belli konularda
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi vs gıbi).
TBMM'nin yaptığı kanunlar, Anayasa Mahkemesi tarafından
denetlenmektedir.
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TBMM, yasama yetkisinin yanında, yürütme organını, yani
hükümeti denetleme ve düşürme yetkisine de sahiptir.
Anayasa ve TBMM içtüzüğü çerçevesinde kurulan komisyonlar,
TBMM'nin yasama ve denetim çalışmalarında temel işlev
görmektedirler. TBMM Genel Kurulu adına görev yapan bu
komisyonlar, uzmanlık konularına göre yasama ve denetim
faaliyetlerinde rol almakla birlikte, inceleme ve araştırmalarıyla da
gerek Meclis üyelerini ve gerekse de kamuoyunu aydınlatmak
tadırlar. TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu ya da
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu gibi yalnızca inceleme, araştırma,
rapor etme amaçlı komisyonlar bunların başında gelmektedir.
Siyasi partiler, milletvekilleri oranında komisyonlarda temsıl
edilmektedirler.
Milletvekiliefi Genel Kurul'da
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Anayasa kuralları ışığında TBMM'nın kuruluş ve ışleyışinı
düzenleyen Meclis kararlarının bütümi olarak tanımiaman Meclıs
lçtuzüğü, "sessız anayasa" veyahut "gızlı anayasa" olarak da
nıtelendırılmektedir . Daha çok gayrı resmi atıflara matuf olan bu
kı nıtelendırme, Meclis'ın anayasa değişikliğı usullerıni dahı
belır 1 emesi nedenıyle yapılmaktadır . Bu da lçtLizLik'un gerek Meclıs
ve gerekse de ulke siyaseti ıçın onemıni ortaya koymaktadır .

>u.J

Bizzat TBMM

tarafından yapılan

organı ıçın koyduğu

2

amacı gutmektedır

~

olarak

)

lçtüzük, Anayasa'nın yasama
genel kuralları ayrıntılı biçımde tespıt ve ıfade
Buna rağmen kanun sayilmayıp Meclıs kararı

ıfade olunmaktadır
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TBMM'nın mevcut içtüzüğü , Meclis'ın kuru l uş ve ça l ışma l arı n dan

Meclis içtüzüğü

lçtuzuk sozcuğu ilk olarak 1961 Anayasası ıle parlamenter
hayata girmış ıse de 13 Mayıs 1877 tarıhlı Heyet-i Mebusan
Nızamname-i Dahılısi de bugunku lçtuzuk'un o gunku şartlara
uyarlanmış hali olarak bılinmektedır 23 Nısan 1920' de açılan
TBMM'nın çalışmaları da bırtakım değışiklikler sonrası, aynı
Nizamname'ye göre yurutulmüştür .

iç

hızmet l ere, kanunların yap ı lmas ı ndan

oylama ve seçimle re
onlarca konuyu düzenlemektedi r. TBMM 'nin sevk
ve idaresınden sorumlu Başkanlık Dıvanı da kanunlar ve içtüzük
çerçevesınde kendisıne verılen yetkılere dayanarak çıkardığı karar
ve yönetmelıklerle görevını ıfa etmektedir.
varıncaya değin

MiLLETVEKiLi SEÇiMi GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
Her Turkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçme hakkı kada r, seçilme
da sahıptır. Mevcut hukuki düzenlemeler de bun l arı
garantı altına almaktadır. Bu haklar, kanunun öngördüğü istisnai
durumlar bulunmadığı sürece kısıtlanamaz, yok sayı l amaz ve de
engellenemez
hakkına

Türkıye' de seçımi er ve ha lk oy l amas ı se rbest, eş ı t, gizli, tek
dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esas l arı n a göre, ya r gı
yönetım ve denetimi a l tında yap ı lır. Yurt d ı şında bulunan Türkiye
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Cumhuriyeti vatandaşları da oy hakkından yararlanabilirler. Ancak,
bunlar oylarını daha farklı kanuni düzenlemelerle kullanmaktadırlar.
Türkiye'de seçimlere ilişkin kanunlar, temsilde adalet ve
yönetirnde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenmiştir.
Bu ilkeye göre, normal şartlarda her beş yılda bir yapılmakta olan
milletvekili seçimleri, yüzde on baraj sistemine göre
gerçekleştirilmektedir. Yönetirnde istikrarı sağlayabilmek amacıyla
yüzde on barajını aşan partiler TBMM'ye girebilirken, barajın
altında kalanlar çalışmalarına TBMM dışından devam etmektedirler.
On sekiz yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Silah altında

bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan
hüküm giyenler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
ise oy kullanamazlar.
On sekiz yaşını dolduran herkes Türkiye'de dilediği parti veya
partilere üye olabilir. Görevlerinin ve konumlarının niteliği gereği,
bu kuralın istisnaları vardır. Bunlar; hakimler, savcılar, Sayıştay
dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet
bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı
kuwet mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileridir. Bunların
dışında, üyelikleri kanunla düzenlenen (yükseköğretim elemanları
gibi) kesimler de vardır.

•
•
·~

..

:
vı

u
w
~
f-

w
_J
_J

~
~

::J

>::J

en

>~

cr::
::J
f-

yaşını dolduran ve Anayasa'da belirtilen seçilme şartlarını
(ilkokul mezunu olmak, askerliğini yapmış olmak, yüz
kızartıcı ve benzeri suçları işlememiş olmak, kamu hizmetinden
yasaklı olmamak, terör eylemlerine katılmamak ve bu tür eylemleri
tahrik ve teşvik etmemek vs) her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
milletvekili seçilebilır. Hakımler ve savcılar, yüksek yargı organları
mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile
kurul üyelerı ve silahlı kuvvetler mensupları gibi bazı görevliler ise,
görevlerinden çekılmedikçe aday olamazlar.

Otuz

taşıyan

YASAMA DOKUNULMAZLIGI VE
SORUMSUZLUGU
Milletvekilleri, görevleri gereği yasama sorumsuzluğu ve yasama
dokunulmazlığı gibi iki ayrı ayrıcalığa sahiptirler. Yasama
sorumsuzluğu, milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerindeki
oy ve sözlerinden ve bunları Meclis dışında tekrarlamalarından
dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaklarını ifade etmektedir.
Yasama sorumsuzluğu mutlak ve süreklidir. Milletvekilliği görevi
sona erse de o kişi, görevi sırasındaki oy, söz ve düşüncelerinden
dolayı sorumlu tutulamaz.

mercıye başvurulamaz.

Savaş

sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse
TBMM, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri
bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule
göre bu işlem tekrarlanabılir. Yenilenmesine karar verilen meclisin
yetkileri, yeni meclisın seçilmesine kadar sürer.
Mılletvekillerinin TBMM'deki görevleri belirli bir süreliğine temsil
ile sınırlıdır. Milletvekilleri kendilerini seçenleri, yani halkı temsil
ederler. Her ne kadar belirli bir ilden aday olup da seçimi kazanmış
olsalar da seçildikleri ili, bölgeyi veya salt kendilerini seçen seçmenleri
değil, bütün milleti temsil ederler.

Milletvekilleri, üyesi oldukları TBMM'nin görev sorumluluklarını
yerine getirmekle yükümlüdürler. Bunlar; kanun koymak,
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TBMM, beş yılda bir yapılan (savaş halinde bu süre uzayabilir)
ve genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşmaktadır.
Seçimler; serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve
döküm esaslarına göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetim ve
denetimi altında yapılır. Bu Kurul'un kararları aleyhine başka bir

Normal seçim süresi olan beş yıl dolmadan da seçimlerin
yenılenmesine (erken seçim) karar verilebilir. Bu kararı TBMM
verir. Yine, Anayasa'da öngörülen belli hallerin yaşanması
durumunda Cumhurbaşkanı'nın kararı doğrultusunda da seçimlere
gidilebilir. TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ise, ara
seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve
ara seçimin yapılabilmesi için genel seçimin üzerinden otuz ayın
geçmesi gerekmektedir. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye
tamsayısının yüzde beşini bulması halinde, ara seçimlerin üç ay
içınde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıla kala, ara
seçim yapılamaz. Bir ilin veya çevresinin TBMM'de üyesinin
kalmaması durumunda da ara seçime gidilir. Süresi biten
milletvekilleri yeniden seçilebilirler.
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Yasama dokunulmazlığı, seçimden önce veya sonra bir suç
öne sürülen milletvekilinin, Meclis kararı olmadıkça sorguya
çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasını ifade eder.
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına
başlanmış olmak kaydıyla, devletin bütünlüğüne, temel hak ve
özgürlüklerin yok edilmesine yönelik durumlar yasama
dokunulmazlığı kapsamı dışındadır. Bu gibi durumlarda yetkili
makamın durumu acilen ve doğrudan doğruya TBMM Başkanlığı'na
bildirmesi zorunludur.
işlediği

değiştirmek

ve kaldırmak; bakanlar kurulunu ve bakanları
denetlemek, bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanunu
tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş
ilanına karar vermek; milletlerarası andiaşmaiarın onayianmasını
uygun bulmak, genel ve özel af ilanına karar vermektir.
Milletvekilleri, gerek devlet ve gerekse diğer kamu tüzel kişilerinde
ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dalaylı olarak katıldığı
teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten
yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst
kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim
ve denetim kurullarında hiçbir şekilde görev alamazlar. Yine

milletvekilleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına
bağlı resmi veya özel herhangi bir işle de görevlendirilemezler.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma
Komisyon, dokunulmazlığı tartışılan milletvekili hakkında bir rapor
hazırlar. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya
kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine
kadar ertelenmesine karar verebilir. Komisyonun raporu,
kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurul'da okunur.
On gün içerisinde rapora yazılı olarak itiraz edilmezse rapor
kesinleşir. Komisyonun raporu, dokunulmazlığın kaldırılması
şeklinde ise veya rapora itiraz edilmişse, rapor Genel Kurul'da
görüşülür ve karara bağlanır. Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar
Genel Kurul tarafından kaldırılmamış ise, dönem yenilenmiş olsa
bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında kovuşturma
yapılamaz.

Bir milletvekili hakkında, seçilmesinden önce veya sonra verilmiş
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. Tekrar seçilen
milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in
dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
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Meclisin Feshini Gerektiren Haller
Meclıs'in, hukukı

dl.Jzenlemede öngörülen süresinden daha
önce sona erdırilmesı anlamına gelen fesih, üç yolla mümkündür:
Bırıncısı, duzenlemelerde öngörulen hallerden bırinın gerçekleşmesı
durumunda, Cumhurbaşkanı eliyle olmaktadır . lkıncısı ise, Meclis'ın
kendı kararıyla kendını feshidir (erken seçime gidilmesı) Ancak
bu ıkısı aynı anlamı taşımasa da Meclis'in tüzel kişiliğı açısından
sonuç değışmemektedir Üçl.Jncusü ise, Cumhurbaşkanı'nın
seçılememesı halınde gerçekleşen fesihtir.
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Cumhurbaşkanı

fesih

yetkısıni,

bir

seçimın

ya da mevcut
hükı..imetın başbakanının istıfasının ardından veyahut yeni kurulan
bır hükumetın güvenoyu alamaması veya var olan bır hükumetin
güven isteminin reddedilmesi üzerine öngörülen süre içerısınde
(45 gı..in) yenı hukumetin kurulamaması durumlarında kullanabilir.
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Aynı durum, gensoru sonucu guvensızlık oyuyla duşurLilen bır
hukumetten sonra 45 gun içınde yeni bır hükümet kurulamaması
ya da kurulduğu halde guvenoyu alamaması hallerınde de
geçerlıdır Anayasa, Cumhurbaşkanı'nın TBMM'yı fesıh yetkisini,
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"Turkıye

Buyuk Millet

Medısı Seçımierinin

Yenilenmesi"

şeklinde

Bütün bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı seçimlerinde de Meclis'in
fesholunma durumu söz konusudur. Eğer, dördüncü tur oylamada
da Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu gızli oyla Cumhur
başkanı'nı seçemezse, yeniden mılletvekıli seçimlerine gitme
zorunluluğu doğmaktadır .
Milletvekilliğinin
Milletvekilinın

Sona Ermesi

görev süresi

belırlenmış olmasına rağmen,

milletvekilliğinı sona erdıren çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bunlar;
milletvekilliğinden istifa, seçilmeye engel bır suçtan hüküm giyme
ve kısıtlanma, üyelikle bağdaşmayan işleri yürütmekte ısrar, Meclis
çalışmalarına, özürsüz ve izinsiz olarak öngörülen süreden daha
fazla katılmama, mensup olduğu partinın temelli kapatılmasına
sebep olma ve Cumhurbaşkanı seçılmedır Mılletvekılliğın, TBMM
kararıyla duşürülmesı halinde, kararın ıptali içın Anayasa
Mahkemesi'ne başvurmak mümkı..indur. Ancak bunun aksı
durumunda, yanı mılletvekıllığının düşürülmesıne ılişkin olarak
TBMM'den ret kararı çıkması durumunda, Yüksek Mahkeme'ye
başvuru yapılamamaktadır.

tanımlamaktadır
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BAŞKANLIK DiVANI
Meclis Başkanlık Divanı, bir başkan (Meclis Başkanı), dört
başkanvekili, yedi katip üye ve üç idare amirinden oluşur. Danışma
Kurulu' nun teklıfi üzerine ka tip üyelerin ve ıdare amirlerinin sayısı
Genel Kurul'un onayıyla artırılabilir Parti grupları, milletvekili
oranında Başkanlık Divanı'nda temsil edilırler
Yasama döneminin hemen başında asıl Başkanlık Divanı
seçilinceye kadar, belirlenen usul çerçevesinde oluşturulan Geçıci
Başkanlık Divanı çalışmaları yürütür. Yasama döneminin
başlangıcında, en yaşlı üye olan milletvekili Geçici Başkanlık yapar.
Geçici Başkan'ın görevi, birinci birleşimin ilk oturumundan başlayarak
asıl başkan seçilinceye kadar devam eder. Bu sürede, ikinci
derecedeki en yaşlı üye geçici başkanvekilliği görevini, en genç
altı milletvekili ise geçici katip üyelik işlerini yürütürler.

döneminde iki seçim yapılır. ilk seçilenin görev süresi iki, ikinci
devre için seçilenin görev süresi ise üç yasama yılıdır. Aynı milletvekılı,
her iki yasama devresinde Başkan seçilebilir .
Başkan adayları,

milletvekilleri arasından, Meclis'in toplandığı
ilk günden itıbaren en geç beş gün ıçınde Geçıcı Başkanlık Dıvanı'na
bildirilir. Başkan'ın seçımi, aday gösterme süresının bitimınden
itibaren en geç beş gün içinde tamamlanmak durumundadır .
Başkan

seçimi gizli oyla yapılır. ilk iki oylamada üye tamsayısının
ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada
en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü
oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmış olur

üçte

ıki

TBMM'de grubu bulunan

oranında Başkanlık Divanı'nda

Başkanı'nın

parti grupları, mılletvekillerı
temsil ederler. Bu ışlem Meclıs

gözetiminde yapılır. Meclıs Başkanı, sıyasi partı
parti grupları toplam sayısı içındeki yüzde oranlarını
ve bu oraniara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık
Divanı'ndaki görev yeri ile sayısını tespıt eder ve Danışma Kurulu'na
bildirir.
gruplarının

TBMM'nin Başkanı aynı zamanda Divan'ın da başkanıdır Siyasi
parti grupları Başkanlık için aday göstermezler Adaylık,
milletvekillerinin kendi iradesine bağlıdır. Başkanlık için bir yasama

sıyasi

••

Başkanlık Dıvanı'nda

dört başkanvekili bulunur. Bunlardan ıkısı,
Meclıs uye tamsayısının salt çoğunluğuna sahıp siyası parti grubuna
aıt olmak uzere, mılletvekili oranı en yüksek olan partıden başlayarak
sıra ıle dağıtılır

Sıyasi partı gruplarının oranlarında
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durumunda,
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Katıp uyelıklerle ıdare amırlıklerı ıçın

görev yerlerı dağılımı ise,
sonra Genel Kurul'da
gerçekleştırilır Sıyasi partı grupları kendılerıne duşen yerler ıçin
adaylarını gosterır . Bu adayları gösteren lıstenın Genel Kurul'da
ışaret oyuyla oylanması suretıyle seçımler tamamlanmış olur.
Danışma

Kurulu'nun

görüşu alındıktan
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Gerek Meclis

başkanvekıllerı,

gerek

katıp

üyeler ve gerekse de

2

ıdare amirlerı ıçin bir yasama dönemınde ıkı seçım yapılır. ilk
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seçılenlerin
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görev suresı ikı, daha sonrakı devre ıçın seçılenlerın
gorev suresi ıse uç yasama yılıdır . Bu görevlerde herhangi bır
nedenle boşalma olması durumunda, o gorev ıçın yenıden seçım
yapılır Yenı seçılen Divan uyesi, eskısının gbrev suresını tamamlar.
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mensubu üyenin, Başkanlık Divanı'ndaki görevi kendiliğinden sona
erer. Bu durum karşısında da o üyenin yeri en kısa zamanda
doldurulur .

Herhangı bır

nedenle Başkanlık'ta
kadar en yaşlı

yenı Başkan seçılınceye

boşalma olması

durumunda,

başkanvekıli, Geçıcı Başkanlık

bir değişıklik olması
değişikliğe uğrayan partilerın Başkanlık Dıvanı'nda

sahıp oldukları üyeliklerin sayısı ve görev yerlerı de değişir. Bu
durumun tespit ve takibi Başkan'ın yetki ve sorumluluğundadır.
Başkanlık Dıvanı'nın toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt
çoğunluğudur. Divan ın karar yeter sayısı ise, hazır bulunan üyelerı n
salt çoğunluğudur. Ancak Başkanlık Dıvanı Liyelerinin tek başlarına
uzerlerıne aldıkları işlerden dolayı yapılacak şikayetler için toplantı
yeter sayısı, hakkında şikayette bulunulan üyenin dışındaki bütün
üyelerin tamamıdır. Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği
başkanvekili hazır bulunmadan Divan toplanamaz ve karar alamaz.

Çeşıtlikanun hükümlerinin ve Meclis içtüzüğü'nün belirlediği
görevleri yerıne getıren Başkanlık Divanı, özellikle, Genel Kurul' daki
oylamalar ve seçımler esnasında önemli bır yanlışlık ıddiası
durumunda devreye girer. Böyle bır durum karşısında Başkan,
usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme
yapar. Eğer, yapılan yanlışlık, birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis

f-

görevıni yerıne getırır Dıvan'ın dığer uyelıklerınde boşalma olması
halınde, noksan Liyelık tamamlanıncaya kadar Dıvanın görev ve
yetkısı aynen devam eder . Noksan uyelik en kısa zamanda
tamamlanır .

Mensup olduğu siyası parti grubu ıle üyelik bağı sona eren
veya TBMM'de grup kurma hakkını kaybeden bir sıyası partı

Başkanı, Başkanlık Divanı'nı toplayarak takip edilecek yolu
kararlaştırır. Başkan, kendine ait görevlerin yerine getirılmesi
noktasında gerekli görürse, Divan'ın görüşünü alabilır.
Başkanlık Divanı ayrıca, dış ilişkiler, milletvekillerı ve Meclis
personelinin özlük işlerı, sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile güvenlik
gıbı konulara ilışkin düzenleyici kararlar alır; yönetmelikler çıkarır.

Bunların dışında her bır Başkanlık Dıvanı üyesinın kendi statülerıne

•

aıt görevlerı bulunmaktadır

Katıp üyeleri; tutanakların tutulmasını denetiemek ve tutanak
özetlerını yazmanın haricınde, Genel Kurul'da evrak okumak,
yoklama yapmak, oyları saymak, seçımlerın düzen ve dürüstlük
içmde geçmesinı denetiemek ve söz sırasını kaydetmekle

"'

1\"1

•

görevlidirler.
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Meclis'ın ıdarı ve mali ışleri ile kolluk ışlerını Meclıs Başkanı'nın
talimatına uygun olarak yürütmek; özel törenleri idare etmek;
Meclis bütçesıne ılışkın tekliflerı Başkan'a sunmak ve gıriş kartlarını
dağıtmak ıdare amırlerının başlıca görevlerıdır. Ortak sorumluluk
ıçerısınde görev yapan ve yetki kullanan ıdare amırleri, tatil ve ara
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verme hallerınde sıra ile Ankara'da bulunurlar

Meclis Başkanın Seçimi ve Görevleri
TBMM başkan adayları, mılletvekıllerı arasından, Meclis'ın
toplandığı gunden itıbaren beş gun içinde Başkanlık Dıvanı'na
bildırilir. Milletvekilleri kendilerini veya diledikleri bir milletvekılinı
aday gösterebilirler. Siyası parti gruplarınca başkan adayının tespıtı
ıçın karar alınamaz. Başkan'ın seçımı, aday gösterme suresının
sona ermesinden itıbaren ikincı beş günlük süre içerisinde
tamamlanmak zorundadır Meclis Başkanı, Genel Kurul'da yapılan
gızli oylama ıle belırlenir.
Meclis Başkanı'nın görevleri şu şekilde özetlenebilir: TBMM'yi
Meclis dışında temsil etmek, Genel Kurul görüşmelerını yönetmek,
tutanak dergısı ıle tutanak özetının düzenlenmesını denetlemek,
Başkanlık Divanı'na başkanlık etmek ve Dıvan'ın gündeminı
hazırlamak, Danışma Kurulu'na başkanlık etmek, TBMM
komısyonlarını denetlemek, Başkanlık Dıvanı kararlarını uygulamak,

Mecl1s Başkan1 Genel Kururda grz/1 oylamayla seçlilf

Meclis'in idarı ve mali işlerı ile kolluk ışlerını yürutmek ve denetlemek,
TBMM'yı ve çalışmalarını tanıtıcı çalışmalar yapmak, Anayasa,
kanunlar ve lçtüzuk'un kendisine verdiği görevleri yerıne getırmek.
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Devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra ıkincı sırada
yer alan Meclıs Başkanı, Cumhurbaşkanı yurt dışında ıken ona
vekalet eder. Meclis Başkanı, konumu gereğı bağımsız olduğundan
toplantılarda oy hakkı bulunmamaktadır
Başkan,

veya Meclıs toplantı halınde ıken Ankara
zaman, görevlerinı yerıne getırmek üzere
başkanvekillerınden bırını kendısıne yazıyla vekıl olarak tayın eder
Başkanvekıllerı, Başkan'ın yerıne Genel Kurul göruşmelerını
yönetmek ve bu oturumlarla ilgılı tutanak dergısı ıle tutanak
özetınin düzenlenmesını gözetmekle görevlıdirler Başkanvekilierinın
hangı bırleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar verir
özürlu

olduğu

dışında bulunduğu

Meclis Bmas1 ön cephe

r
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lçtüzük'te Danışma Kurulu'nun tespıtıne, teklıfıne veya görüş
olan bütün hallerde, Danışma Kurulu,
yapılan ılk çağrıda toplanamaz; oy bırlığiyle tespit, teklif yapamaz
veya gorüş bıldıremezse, Meclıs Başkanı veya siyasi partı grupları
ayrı ayrı taleplerını doğrudan Genel Kurul'a sunabılırler.
bildırmesıne bağlanmış

DANIŞMA

KURULU

Kurul, Meclıs Başkanı' nın başkanlığında, siyası part ı grup başkan
veya başkanvekıl er nden bırısi ya da onların yazılı olarak
gorevlend rd ğ bırer mılletvekıllınden oluşur Meclıs lçtuzüğü'nün
pek çok maddesınde Danışma Kurulu'na gorevler yüklenır Kurul,
Başkan'ın ıstemı uzerıne danışma nıtelığınde göruş de bıldirır .
Partı grupları arası uzlaşmayı sağlayıcı

ve Meclıs çalışmalarını
görevler yuruten Danışma Kurulu, Başkan'ın gereklı
görmesı veya bır sıyası partı grubu başkanlığının ısteğı uzerine en
geç yırmıdört saat ıçınde Başkan tarafından toplantıya çağrılır .
Gerektığ nde bır hukumet temsile sı veya Meclıs başkanvekilieri
de toplantılara çağrıiabılır

duzen

>-
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Grup temsılcılerının mzalarını taşıyan Danışma Kurulu önerilerı
tavsıye karar'arı, bağlayıcı nıtelıkte olmadığı ve önerı nıtelığı
taşıdığı halde, Genel Kurul'da genellıkle aynen kabul edılır.

ve

SiYASi PARTi GRUPLARI
TBMM'de temsil edilen her sıyası partı, "Sıyasi Partı Grubu"
Meclis'te sıyası partı grubu oluşturabilmesi
ıçın en az 20 milletvekiline sahip olması gerekır. Sıyasi partı grubu,
partilere milletvekıllerı ıle bırlikte daha ıyı bır çalışma ortamı sağlar.
Yıne bu ımkana sahıp partıler, tüm üyelerıyle bırlikte haftada bir
araya gelerek, görüş alışverışınde bulunurlar. Meclıs Genel
Kurulu'nda yapmadıkları konuşmaları, burada bırbirleriyle paylaşırlar.
Ortak kararlar alırlar ve bunları kamuoyuyla paylaşırlar.
oluşturamaz. Bır partinın

grubunun ilk kuruluşunda, partderın kendileri
tarafından hazırlanacak grup yönetmeliği ıle her yasama dönemi
başında, o gruba mensup mılletvekıllerinın adı, soyadı ve seçım
çevrelerıni gösteren lıstenın Meclıs Başkanlığı'na verilmesı
zorunludur. Partilerin iç yönetmelikleri genellikle, bırbirinin aynıdır.
Siyasi

partı

Gerek
bir

ınsanlar

şekilde

ve gerekse de yonetım, Meclis'ın usulune uygun
çıkarmış olduğu kanunlara uymak zorundadır

1982 Anayasası, TBMM'yı kanun koyma yetkisı yönunden,
konu olarak sınırlandırmamıştır Anayasa'ya gore, "egemenlik"
TBMM'ye aıt bır haktır
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Kanunların Önerilmesi
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Kanun teklif etmeye bakanlar kurulu ve mılletvekıllerı yetk lid r
Bakanlar kurulunun yaptığı onerıye "kanun tasarısı", mılletvekıllerının
yaptığı önerıye ıse "kanun teklifi" denır. Her ıkısine bırden kısaca
"kanun önerisi" adı verılır. Kanun tasarısında bakanlar kurulunun
butun üyelerınin ımzasının bulunma zorunluluğu var iken, kanun
teklifinde mılletvekıllerının tamamını bağlayan bır durum soz
konusu değildır Kanun teklifinde en az bır mılletvekıli de bulunabilir,
birden fazla milletvekili bır araya gelip ortak teklıfte de bulunabılir

2
>UJ
.....)

2
::.c
::::)

>....)

ro
UJ

Kanun

önerilerı gerekçelerıyle bırlıkte, ımzalı

Başkanlığı'na

oarak TBMM
tum maddelerı

sunulur Gerekçede, kanun onerisının
hakkında bilgller ıle kaldırılması veya eklenmesı ıstenen hükumlerın
neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştırilmesi veya eklenmesinın
gereklı

Buna göre, bır partının genel başkanı milletvekilı ise, Meclıs'tekı
partı grubunun da o başı olur; eğer mılletvekilı değilse, grup
başkanlığına mılletvekıllerınden bırisı seçılır

görulduğu

Yasama

organlarını oluşturur.

KANUN YAPMA YETKiSiNiN
KULLANIMI ve SINIRI
Türkıye'de kanun yapma yetkısi Turkıye Büyuk Mıllet Meclisi
(TBMM)'nındır. Bu yetkı devreddemez Yani, yasa konusu olan
duzenlemeler, konumu ne olursa olsun, herhangi bır organa
bırakılamaz. Kanun koymaya, değiştırmeye ve kaldırmaya yetkilı
tek organ TBMM'dir. Yasama etkınlığı TBMM'de, Anayasa ve
Meclis içtüzuğünce belırlenmış olan yöntemlerle yerıne getirilir.

belırtılmek

Etkinliğinde Komisyonların

durumundadır

Rolü

Komisyonlar, TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun önerılerının
(kanun hukmunde kararnameler içın de aynı durum
geçerlıdır) Komisyonlar, kanun önerder ıçin esas komısyon ve tali
komısyon dıye ıkıye ayrılmaktadır Bu ayrım, çerığı ıtıbarıyla bırden
çok komisyonu ilgılendıren kanun tasarı tekliflerı ıçın soz konusudur
Tali komisyonun görevi, önerinin kendı uzmanlık alanını ılgilendıren
yönü veya maddelerı uzerinde esas komisyona görüş bıldırmektir
Genel Kurul görL.işmelerınde, esas komısyonun raporu geçerlıdir
Kanun önerısının, hangı komısyonda göruşuleceğine ve esas
ıkıncı adresidır

Sıyası partı gruplarında, milletvekıllerını Meclıs ıçinde sevk ve
idare etmekle görevli grup başkanvekillerı de bulunur Bunlar da
seçımle gelırler ve TBMM ıçınde ve dışında grup adına sözcuiLik
yaparlar Grup başkanı harıcınde, grup başkanvekılleri, grup
sözcüleri, grup genel kurulu, grup yönetim kurulu, grup dısıplin
kurulu ve grup denetçilerı siyasi partderın Meclıs grubundakl

açıkça
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Yasama urecmde komisyonlar

ya da tali

komisyonların

hangisi olacağına TBMM Başkanlığı karar
havale edilen her önerı, aynı zamanda Gelen
lıstesinde yayınlanarak tüm milletvekillerıne duyurulur.

verır. Komısyona

Kağıtlar

lstısnaı
tasarı

durumlar

olmadığı takdırde, komısyona

havale

edılen

havale tarihınden ıtibaren 48
Komisyonun toplantı gundemı,
zorunluluk olmadıkça en az ıkı gün önceden milletvekıllerıne yazılı
olarak bildırılır Komısyonlar, kanun önerılerıni aynen veya
değıştirerek kabul edebılırler; birbırlerıyle ılgılı gördL.iklerını ise
ve

teklıflerin görüşulmesı içın

saatın geçmesı gerekmektedır

bırleştirerek göruşebılırler

Komısyonlar,

kanun önerılerını, Meclıs Başkanlığı'nın havale
tarıhınden ıtıbaren 45 gun (tali komısyonlarda bu süre 10 gündür)
ıçınde sonuçlandırmak zorundadırlar. Aksı durumda, hükümet
veya teklıf sahıplerı, önerının doğrudan Genel Kurul gündemine
alınmasını isteyebılırler. Böyle olması durumunda, taraflar (komıs
yon, hukumet, teklif sahibi ve bır mılletvekılı) beşer dakıkayı

temel iŞlev

gorürler

geçmemek üzere Genel Kurul'da konuşabilirler. Genel Kurul'un
ışaret yoluyla gL.indeme alınma yönünde karar vermesı üzerine
söz konusu önerı TBMM Gündemıne girer.

Komisyon

Raporları

Komısyon toplantılarına,

komisyon üyesi milletvekillerinin yanı
bakan ve bunlar adına yetkili kılınan bir bürokrat
ile sivıl toplum örgütü temsilcileri katılabilir. Komisyon toplantılarında
öncelikle, kanun önerisinin Anayasaya uygunluğu üzerinde durulur.
Gündemlerındekı öneri, Anayasa'nın metin ve ruhuna uygun mu,
değıl mı ona bakarlar. Komısyona katılan herkesin söz hakkı
bulunsa da komısyon üyelerı dışında hıç kimse değışiklik önergesi
veremez ve oy kullanamaz.
sıra; başbakan,

Ônerıler üzerındeki görüşmelerini tamamlayan komisyon,
konuyla ilgili raporunu, Genel Kurul gündemine alınması amacıyla
TBMM Başkanlığı'na sunar. Başkanlık da raporu bastırıp
mılletvekillerine dağıtır. Raporda, konu hakkında komisyonun

düşüncelerı ile komısyonca yapılan değişikliklerın gerekçeleri ve
komısyonun

kabul ettiğı metın yer alır. Komısyon raporu, konu
hakkındakı son toplantıya katılan milletvekıllerince imzalanır.
Raporun tümüne veya bellı bir kısmına çekımser veya muhalıf
kalan komısyon üyeleri, görüşlerını rapora ekleyebilırler
Genel Kurul'a sevk edilen komısyon raporu, aksine bır karar
alınmadıkça dağıtımı tarıhınden itıbaren 48 saat geçmeden Genel
Kurul gündemine alınamaz. Gündeme alınanlar ıse, Genel Kurul'da
belirlı bir usul çerçevesınde görüşülür. Bu bağlamda öncelikle,
tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşmeler yapılır. Aksı bır
karar alınmadıkça, siyası partı grupları, esas komısyon ve hükümet
yetkilileri 20'şer; mılletvekıllerı ı se en fazla 1O' ar dakika konuşma
yapabılırler Bu görüşmelerden sonra tasarı veya teklifin tumü
üzerındekı soru-cevap ışlem ı ne geçılir ve bunun süresı de 20 ( 1O'u
soru, 1O' u cevap) dakikadır Daha sonra da tasarı veya teklıtın
maddelerine geçilıp geçılmemesı oya sunulur. Çoğunluk olumsuz
oy kullanırsa, tasarı veya teklıf reddedilmış olur; çoğunluk olumlu
oy kullanır ıse, tasarı veya teklıfin maddelerinın ayrı ayrı
görüşülmesine başlanır. Her madde, tarafların üzerınde yaptığı
süreli konuşmalarınjgörüşmelerın ardından oya sunulur. En sonunda
ıse, tasarı veya teklifin tümü hakkında oylama yapılır. Tümü kabul
Eskt serıat safonu bugurı grup toplanti safonu olarak kullamliyor

edilmeyen kanun önerısi Genel Kurul tarafından reddedilmış olur.
Aksı durumda ıse, kanun önerısı kanuniaşmış olur Genel Kurul'dakı •
görüşmeler esnasında, ilgilı taraf, değişiklik önergesı verebilır
Böylece, bır maddenin reddi, değıştirilmesi veyahut tümünün veya
bır maddesınin komisyona ıadesi ya da metne ek veya geçıcı
madde eklenmesı mumkun hale gelebilır Her değışıklik önergesi
için mılletvekıllerının yedi, sıyası parti grubuna mensup
mılletvekillerınin bırer onerge verme hakkı vardır . Değışıklık
cinergelerı, komısyon raporlarının basılıp dağıtılmasından ıtibaren

TBMM

Başkanlığı'na verilebılır Gorüşmelere başlandıktan

verılecek

önergenin işleme konması ıçın en az
imzası gerekmektedir. Değışiklik önergeleri
tarafiara bildirilir.

sonra

beş milletvekilının
gerekçelı

olur ve

Genel Kurul'dakı göruşmeler sırasında oturumu yöneten başkan,
verilen önerge konusunda komısyon ve hükümetın göruşunü
sorar Komısyon ve hukümet önergeye katılmama gerekçelerıni
kısaca açıklayabılır. Onerge sahibi de beş dakıkayı geçmemek
uzere açıklama yapabılir Onerge ışaret yolu ıle oya sunulur .
Komısyonun katılmayıp da Genel Kurul'un kabulettığı önerge ve
ılgılı maddeyı komisyon, geri ısteyebılır. Bunun kabulü halınde,
komisyon önergeye yeni bır metın hazırlayabılır ya da kendi
metnınin aynen kabulunu ısteyebılır . Genel
Kurul'un kararı kesındır
Cumhurbaşkanının Onayı

TBMM'de kabul edilen kanun hemen
girmez. Kanunun yürürluğe
girebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Res mı Gazete' de yayınlanması gerekır
yurürluğe

Cumhurbaşkanı, Meclıs Başkanlığı'nca
kendısine

gönderden kanunu, Anayasa'ya
uygunluk açısından inceledikten sonra Res
mı Gazete'de yayımlatır veya yayımlatmaz .
Bunun ıçın Cumhurbaşkanı'na tanınan sure
on beş gündur. Cumhurbaşkanı, yayım
lanmasını kısmen veya tamamen uygun
bulmadığı kanunları, gerekçeleriyle bırlikte
bır daha görüşülmek üzere TBMM'ye
gönderebılir. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda
takdir yetkisı vardır
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Kanunun kı<,mer uygun bu unmaması durumunda TBMM
sadece o madde 1er goruşebııır Bu konuda TBMM'nın
taktır yetkısı vardır Egerkanunun tamamının yayımlanması uygun
bu unmam Ş'ia bJ kez tamam goruşulur Meclıs, gerı gönder en
karun uzerınde kısmen veya tamamen bır değışık\ k yaparsa,
Cumhurbaşkanı'n n kanunu yenıden Meclıs'e ger gönderme
yetkısı vard r Bunun yerıne TBMM, gerı gonderılen kanunu bır
oneekı ha ıyle aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kez o
karunu Resmı Gazete'de yay m atmak durumundadır Isterse,
karunun ptalı ıçın Anayasa Mahkemesı'nde dava açar

yenıden

Butçe kanun,arı bu anlatılanların dışında d r Cumhurbaşkanı' nın,
Mer ıs' n gonderdığ butçe kanununu gerı gonderme yetkısı
bu u'lrrıamaktadır Butçe karılınları doğrudan Resmı Gazete'de
yayım anrT'ak uzere Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur .

Anayasa

Değişiklikleri

1.1ZJ t bar yle Anayasa değ ş klıkler de Mec ıs' ın yasama
faalıyetındend r, ancak Anayasa değ şık ğ nde, kanun yapım ndan
farki bır seyır ızlenmektedır Oncelıkle Anayasa değışıklığınde
buiJnabı mek ıçın Meclıs uye tam sayısının uçte bırı olan 184
m 1 e vekıl nın eklıfte bulunmas• zorun udur Normal kanun

onerısınden farklı olarak, Anayasa değışıklığı teklıflerı Genel

Kurul'da ikı defa göruşulur Teklıfin kabulu, üye tamsayısının beşte
uçu olan 330 mılletvekılının gızlı oyuyla mümkundl.Jr
Cumhurbaşkanı Anayasa değışiklığı durumunda da kendısıne

gonderılen Anayasa değışıklığıne ılışkın kanunu bır daha görüşı..ilmesı
amacıyla Meclıs'e gönderebilır Yalnız, Meclıs gerı gonderılenı,

uye tamsayısının üçte ıkısı olan 367 oyla aynen kabul ederse,
Cumhurbaşkanı, değışıklığı Resmı Gazete aracılığıyla kamuoyuna
duyurur ya da halk oyuna sunar Anayasa değışiklıği konusu, bazı
durumlarda halk oylamasını da gundeme getırebilır. Halk
oylamasında kullanılan geçerlı ayların yarısından çoğunun kabul
oyu olması gerekir.
Kanunların
Kanunların,

Anayasaya Uygunluğu

kanun hukmunde kararnamelerın, TBMM
içtuzuğı..i'nun veya bunların belırlı madde ve hükumlerının şekıl
ve esas bakımından Anayasa'ya uygun olması gerekmektedır
ihtılaf durumunda karar mercıı Anayasa Mahkemesı'd r. Anayasa'ya
göre, doğrudan doğruya ıptal davası açabılme hakkı,
Cumhurbaşkanı'na, ıktıdar ve ana muhalefet partilerının Meclis
grup arına ve TBMM'nin üye tamsayısının en az beşte birine

Denetım amacıyla meclıs araştırması,

turması gıbı

usuller

kullanılmaktadır

gensoru,

meclıs soruş

Meclıs araştırması

veya

soruşturması, Meclıs'ın kuracagı bır komısyon aracılığıyla
yapılmaktadır

Gensoru ise, hükumetın veya herhang bir bakanın
hedef almaktadır ve bu yolla hukumet veya
bakan duşurülebilmektedir Gensoru önerges, bır sıyası part1
grubu adına yada en az 20 mılletvekılinın ımzasıyla verılebılmektedır
Başbakan, bakanlar kurulu veya bır bakanın duşurülmesi, uye
tamsayısının yarıdan fazlası olan 276 oyla mümkun olabilmektedır

sıyasi sorumluluğunu
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Meclis soruşturması, görevde bulunan veya görevınden ayrılmış
olan başbakan ve bakanlar hakkında, görevlerı sırasında kanunlara
aykırı uygulama yaptıkları ıddıasıyla Meclıs tarafından soruşturma
açılmasını ıfade eder. lddıaya ılışkin önergenın Genel Kuru 'da
kabulü uzerine mılletvekilleri arasından oluşturulan soruşturma
komisyonu, rapor hazırlayarak, gereği ıçın Genel Kurul'a sunar
Soruşturma komısyonu, kamu ve özel kuruluşlardan konu ıle ı g ı
olarak bılgı ısteyebil r ve gereklı görduklerıne el koyabı ır. Y ne
komisyon, konu ıle ılgılı olarak bakanlar kurulu uyelerını, dığer
ılgililerı ve tanık ıle bilırkişi durumundakileri dınleyebilır Komısyon
raporu Genel Kurul tarafından karara bağlanır.
Yt.ice Divan'a sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt çogu
oyuyla gerçekleşir Yeter/ı çoğunluk saglandığ.
takdirde ı lg ıli, yargılanmak üzere Yu ce Divan' a (Anayasa
Mahkemesı) gönderılır Sıyası partı grupları, Mec: s soruşturması
ıle ilgili görüşme yapamaz ve karar alamazlar Mılletvekıllerı
kararlarını hur iradeyle verır/er. Yüce Divan'a sevk kararında hangı
ceza hükmüne dayanıldığı mutlaka belirtilir Meclis, vatana ihanet/e
suçlanan, görevde bulunan veya bulunmayan Cumhurbaşkanları
ıçın de Yuce Dıvan'a sevk kararı alabi/ır
nluğunun gızli

TBMM. huk.umett denetleme yetktsme sahtpttr
verıimiştır Iptal davası açma suresi, ıptalı ıstenen dt.izenlemenın

Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten ıtıbaren kural olarak 60
gündur Ayrıca, bir davaya bakmakta olan yerel mahkeme de
uygulanacak olan kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu ıddıasıyla
Anayasa Mahkemesı'ne başvurabilir Kanunların iptalıne ılışkın
karar Resmı Gazetede yayımlanır Yayım tarıhı ıle birlıkte, o kanun
da kural olarak yürurlukten kalkmış olur.

MECLiSiN DENETiM iŞLEVi
TBMM, hukumeti denetleme yetkısini, parlamenter sısteme
uygun araçlarla kullanmaktadır Bunun ıçın kullanılan araçlar,
hukümetın faaliyetlerınden bilgi edinmeyı ıfade eden soru ve genel
göruşmelerdir

Yine

milletvekıllerının katılımıyla

komisyonları

da

kurulan

Meclıs araştırma

TBMM'nın denetım ışlevının bır parçasını

oluşturmaktadır

ve görev surelen uç ayla sınırlıdır. Bu uç ayın
durumunda komısyona bır ay kesın sure verılir Araştırma
komısyonlarının üye adedı, çalışma suresr gıbı hususlara Meclıs
Başkanı'nın teklifi ile Genel Kurul'da karar verilir Devlet sırları ıle

yetmemesı

ticarı sırlar Meclıs araştırması dışındadır. Meclıs araştırması
komısyonlarının raporları hakkında

Genel Kurul'da genel

goruşme

açılır.
Ayrıca, çeşıtlı amaçlarla Meclıs Genel Kurulu'nda tert p ed ler'
"Genel Görüşme"lerle de denetim işıevı yL.irutulmL.iş oımaktadır
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Genel

göruşme açılması,

hükumet,

sıyası partı grupları

veya en

az yırmı mılletvekılı tarafından Meclıs Başkanlığı'na verıten bır
önergeyle ıstenır Genel goruşme açılıp açılmamasına Genel
Kurul'da karar verılır
Hükumetı, başbakan

veya bakanlardan bırınden, bilgı edınmek
soru sorarak denetiemek de mumkundür. Cevapların
yazıl olması ıstenebileceğı gıbi, sözlu olması ıstenebılır Soru
onergeıer·, mılletvekılerının tek başlarına karar verebileceklerı ve
hükumet uygulamaları hakkında hükumet adına ilgılı bakandan
bılg a abdeceklerı tek denetım yoludur Soru önergelerınde; kısa,
gerekçes z, k şısel goruşlere yer vermeme, kişılık ve özel yaşama
lışkın konu arı ıçermeme, belge eklenmeme gibı bazı koşullar
aranır. Soru onergesı hazırlayan her mılletvekilı ona imzasını atar
ve ışleme konması ıç n Meclıs Başkanlığı'na sunar
amacıyla

fu..J

KOMiSYONLAR
Anayasa ve TBMM içtüzuğü çerçevesinde kurulan komisyonlar,
TBMM'nin yasama ve denetım çalışmalarında temel işlev
görmektedırler. TBMM Genel Kurulu adına görev yapan bu
komısyonlar, uzmanlık konularına göre yasama ve denetim
faaliyetlerınde rol almakla birlikte, bazen de inceleme ve
araştırmalarıyla mılletvekıllerının yanı sıra kamuoyunu da
aydınlatırlar . Her komısyonda, konusunda uzman etamanlar
ıstıhdam edilmektedir. Ayrıca, Meclıs ıçerısınde, komısyonların her
birının çalışma ve toplantı salonları bulunmaktadır.
Konu ve

bakaniıkiara

göre

oluşturulmuş uzmanlık kurulları

komısyonlarda sıyası partı grupları, mılletvekıllerı oranında

olan
temsil

edılirler Komısyon

LU
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Bunların dışında, 2 4 1987 tarıhlı ve 3346 sayılı Kanun uyarınca
kuru lan Kamu lktısadi Teşebbuslerı Komısyonu ıle Anayasa uyarınca
kurulan ve en buyuk yargı organlarından bıri olan Sayıştay, devlet
kuruluşlarının yönetım, hesap ve ışlemlerını TBMM adına denetleme

üyeliklerine Genel Kurul'da yapılan seçımle
karar verılır Sıyası pa rtı grupları hang ı komısyonda, hang ı üyelerının
yer alacağını TBMM Başkanlığı'na bıldirır ve oluşturulan lıste işaret
oyu ıle Genel Kurul'da oya sunulur. Milletvekıllerı, kendi uzmanlık
alanlarına gore komisyon tercihinde bulunurlar.

gorev·nı yurl.Jtmektedır .

Mllletveklllen

çeş1tli

komisyonlarda gorev alirlar

vı

-'

u
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Komisyon

toplantılan

bakanlar kurulu üyelerine de

açıktır

Kamu iktisadi Teşebbüsleri, Avrupa Birliği Uyum, insan Haklarını
inceleme ve Plan ve Bütçe komisyonlarında, diğer komisyonlardan
farklı olarak, siyasi parti gruplarının yanında parlamentoda grubu
olmayan partiler ile bağımsız milletvekilleri de bulunabilirler. Bir
siyasi parti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen
üyelikten vazgeçebilir. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe
Komisyonu'na üye seçilenler, diğer komisyonlara üye seçilemezler.
Komisyonlar için bir yasama döneminde iki seçim yapılır (Bir
yasama dönemi beş yıldır). ilk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci
devre için seçilenlerin görev süresi ise, üç yasama yılıdır. Bir
seçileninin, daha sonraki dönemlerde yeniden seçilme hakkı
bulunmaktadır.

Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarının
dışında kalan komisyonların üye sayısı, Danışma Kurulu'nun teklifi

üzerine Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Kamu iktisadi
Teşebbüsleri Komisyonu'nun üye sayısı 3346 sayılı Kanun'a göre

35, Plan ve Bütçe Komisyonunun üye sayısı ise Anayasa'nın 162.
maddesine göre 40 kişi olarak belirlenmiştir. Plan ve Bütçe
Komisyonu'nun 25 üyesi, iktidar partisine mensup milletvekilierine
ayrılır

Genel Kurul'da seçimleri yapılan komisyon üyeleri, görev
TBMM Başkanı tarafından çağrıldıkları toplantıda
belirlerler. Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, sözcü
ve katiplerini seçerler. Burada seçim gizli oyla yapılır.
dağılımlarını

Komisyonların

Görevi

TBMM'de onyedi daimi komisyon bulunmaktadır ve bunların
her birinin görevi, bir diğerinden farklıdır. Genel olarak hepsinin
görevi, TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerinin
gerçekleşmesine, kendi görevleri dahilinde katkı sağlamaktır.
Komisyonlar, TBMM faaliyetlerinde genellikle ilk durağı temsil
ederler. Hazırlanan kanun tasarı veya teklifleri ya da kanun
hükmünde kararnarnelerin görüşüleceği ilk adres ilgili komisyondur.
Konu üzerinde burada hazırlanan raporun adresi ise Genel
Kurul'dur.
Komisyonlar kendilerine hava/e edilen kanun tasarı veya tekliflerini
aynen ya da değiştırerek kabul edebilirler veya reddedebilirler.
Aynı zamanda, birbıriyle ilgili gördüklerini birleştirerek görüşe
bilirler. Komisyonlar kanun teklif edemezler . Komisyonlar,
Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve
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daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderilen kanunların
sadece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilirler.
Tasarı

Esas ve Tali Komisyon

veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin, esas
komisyonlara havale gününden itibaren en geç kırkbeş gün içinde
sonuçlandırılması gerekmektedir. Eğer bu sürenin bitiminde,
komisyon konuyu hala sonuçlandıramamış ise hükümet veya teklif
sahipleri, konunun doğrudan doğruya Genel Kurul gündemıne
alınmasını isteyebilir.

Ayrımı

Tasarı,

teklif veya kanun hükmünde kararnarnelerin hangı
karar veren TBMM Başkanlığı, bu
esnada, esas ve tali komısyonların hangisi olacağını da belirler.
Meclıs Başkanlığı'nca, esas komisyonavetali komisyonlara havale
birlıkte yapılır. Raporu, Genel Kurul görüşmelerine esas teşkil eden
komısyona, esas komisyon denır. Tali komisyonlar, konunun
kendılerını ılgilendiren yönü ve maddeleri üzerinde esas komisyona
görüş bıldirmekle görevlidirler. Tali komisyonların, belirlenmiş olan
süre içinde görüş bildirmemeleri, esas komisyonun raporunu
hazırlamasına engel değıldır
komısyonda görüşüleceğine
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Komisyonlar, bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilirler.
Ayrıca, kendilerine havale edilen işlerin sonuçlandırılması için
gerekli bilgileri, yine bakanlıklardan isteyebilirler.

üzerine
gerçekleştırir. Bu, çoğu zaman komisyon başkanının kendi
ınısıyatifiyle, bazen de komisyon üyelerinın üçte birinin komisyona
teklif edeceği gündem üzerıne, yine başkanın çağrısıyla gerçekleşir.
Zorunluluk dışında, toplantıya çağrı en az iki gün önceden, ele
alınacak gündemle birlikte, yazılı olarak yapılır.

Komisyon

Raporları

Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenlerler.
Rapor, başkan veya komisyon sözcüsü ya da o iş için seçilen özel
sözcü tarafından yazılır. Raporda, konu hakkında komisyonun
düşünceleri ile komisyonca yapılan değişikliklerin gerekçeleri
anlatılır. Raporlar, konuyla ilgıli son toplantıya katılan komisyon
üyelerince imzalanır ve bastırılıp milletvekilierine dağıtılır. Bastırılıp
dağıtılan komisyon raporları, Genel Kurul'da görüşülmesine
başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir.

zamanlarda toplantılara
o da yoksa sözeLi başkanlık eder. Komısyonlar üye
tamsayılarının üçte bırı ıle toplanırlar ve hazır bulunan üyelerin
salt çoğunluğu ile karar verirler Komisyon toplantılarına katılım
mecburidır. Izinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya
bır yıl ıçindekı toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi,
kendi siyasi parti grubunca üyelikten geri çekilebilir.

Komisyon üyeleri dışında, toplantılarda diğer Meclis üyeleri ile
bakanlar kurulu üyeleri de söz alabilirler. Toplantılarda söz, istek
sırasına göre başkan tarafından verilir. Başkanın kendisi ile hükümet
temsileisı ıçin böyle bir kural yoktur. Çağrılmış uzmana, komisyon
başkanı, gerekli gördüğü takdirde söz verir. Hükümet temsilcisi
dahıl, komisyon üyeleri dışında, toplantıya katılan hiç kimse,
değişıklık önergesı veremez, oy kullanamaz.
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Komısyon başkanının olmadığı

hukümet temsılcılerine açıktır. Başbakan veya ılgili bakan,
gereklı gorurse, kendı yerıne, yüksek dereceli bir kamu görevlisine
yazılı temsıl yetkısi verebılir. Ayrıca, her komisyon, fikirlerini almak
üzere uzman çağırmak yetkısine sahıptir.

f-
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başkanvekılı,

uyelerı ıle
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Komısyonlar, toplantılarını başkanlarının çağrısı

Toplantılar, komisyon üyeleri dışında, Meclis ve bakanlar kurulu
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Toplantıları
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Meclis Başkanlığı'nca esas komisyon dışında, tali komisyonlara
da havale edilmiş olan bir konunun, bu komisyonlarda on gün
içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu sürenin Meclis
Başkanlığı'nca kısaltılabilmesi de mümkündür. Tali komisyonun
süreyi az bulması durumunda, tali komisyona en fazla on gün
daha verilir.
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Kom isyon
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Bir kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesine hükümet temsilcisi
katılmamış ise komisyon, gerekli görürse ve bir defaya mahsus
olmak üzere toplantıyı erteleyebilir. Genel Kurul' da olduğu gibi
bazen, komisyonlar da kapalı oturum yapabilirler. Komisyon
toplantılarında kapalı oturum yapılmasını, ilgili bakan yahut
komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilir. Kapalı oturumlarda,
komisyon üyeleri ve bakanlar dışında hiç kimse bulunamaz.

Komisyonlar Arası iletişim ve Uyum
TBMM Başkanlığı tarafından, ilgili bulunan bir komisyona hava/e
edilen tasarı, teklif veyahut herhangi bir mesele, gönderilen
komisyon tarafından, başka bir komisyona ileti/ebi/ir. Bu işlemi

yapan komisyonun, konuyu gönderdiği komisyona, bir de gerekçe
sunması gerekmektedir. Yine bir komisyon, Meclis Başkanlığı
tarafıRdan kendisine havale edilen tasarı, teklif ya da her hangi
bir mesele için bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi
gerekli görebilir.
TBMM Başkanlığı'nın bir komisyona havaleettiği tasarı, teklif
veyahut herhangi bir mesele hakkında, diğer bir komisyon, kendı
düşüncesini belirtmek amacıyla havalenin kendisine de yapılmasını
isteyebilir Bu gibi durumlarda, ilgili iki komisyon arasında bır
problem yok ise, Meclis Başkanlığı gereğini yerine getirir ve Genel
Kurul'a bilgi verir. Şayet bir problem var ise, Meclis Başkanı konuyu
Genel Kurul gündemine taşır ve buradan çıkan karar doğrultusunda
hareket edilir.

Komisyon raporunun tümüne veya belli kısımlarına çekimser
veya muhalif kalan komisyon üyeleri, rapora bunun nedenlerini
açıkça eklemek hakkına sahiptirler. Komisyon raporunda imzası
bulunan komisyon üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Kurul'da
soru sorma ve komisyon raporuna aykırı bır şekilde konuşma
hakkına sahip değildir. Yalnız rapora, çekimser veya aykırı olduğu
yönünde hususlar yazmış ise, bunlar hakkında konuşabilir.
Komisyonlar, Genel Kurul'da başkan veya başkanvekili ya da
o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil
olunur/ar. Halihazırda Meclis'te sürekli olan 17 ihtisas komisyonu
bulunurken, dönemlere göre değişen sayıda da geçici komisyon
kurulmaktadır.
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Dış ilişkiler

ihtisas Komisyonları
12
3
45
67

Adalet Komısyonu
Anayasa Komısyonu
Mıllı Savunma Komısyonu

89
10
11
12

Çevre

ıçışleri Komısyonu
Dışışlerı Komısyonu
Mıllı Eğıtim,
Bayındırlık,

Kl.J tur, Gençlik ve Spor Komısyonu
Imar, Ulaştırma ve Turızm Komısyonu

Komısyonu

Sağlık, Aıle, Çalışma
Tarım,

Orman ve

ve

TBMM'nın doğrudan

Köyışleri Komısyonu

Hesaplarını

Meclıs Başkanı,

Sosyalişler Komısyonu

Sanayı, Tıc, Enerıı. Tabıı

TBMM

ihtisas komisyonları, dostluk grupları
ve üyesı olduğu uluslararası kurumlar ile yürüttüğü çok yoğun bir
parlamenter dıploması ağı bulunmaktadır. TBMM'de her yasama
dönemınde bızzat mılletvekıllerınden oluşan onlarca dostluk
grupları kurulmaktadır Dost olunan ülke parlamentoları ile bu
gruplara üye olan TBMM üyelerı arasında karşılıklı sıkı ılışkıler
yürutulmektedır. Dostluk gruplarının amacı, parlamentolar
üzerınden ikı ülke insanlarını birbirlerine yakınlaştırmak ve sorunların
çözümline katkı sağlamaktır.
TBMM'nin;

Kayn ., Bılgı, ve Tekn.
Inceleme Komısyonu

13-

Dılekçe Komısyonu

14
151617-

Plan ve Butçe Komısyonu
Kamu lktısadı Teşebbuslerı Komısyonu
Insan Haklarını Inceleme Komısyonu
Avrupa Bırlığı Uyum Komısyonu

Komısyonu

olduğu çeşıtli uluslararası parlamento
Bunlarla olan ilişkiler daha kurumsal
düzeydedır. TBMM'nın üyesi olduğu ve mılletvekilleriyle temsil
edildiği uluslararası kurumlar şunlardır:
örgütlerı

de

üyesi

bulunmaktadır.

1- Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi
2- NATO Parlamenter Asamblesi
3- Karadenız Ekonomık işbırlıği Parlamenter Asamblesı
4- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komısyonu
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Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi
Parlamentolararası Birliği

islam Konferansı Örgütü Parlamentolararası Birliği
Barış için Asyalı Parlamenterler Birliği
Batı Avrupa Birliği Asamblesi

milletvekili görüşmeleri için özel bloklar bulunmaktadır. Buralarda
her milletvekiline bir çalışma odası ile sekreterya hizmetlerini
yürütecek personel tahsis edilmiştir. Ayrıca, faaliyetleri esnasında
mılletvekillerine yardımcı olmaları amacıyla danışmanlar da
bulunmaktadır. Milletvekilleri gelen ziyaretçilerini buralarda
ağırlamaktadır.

iletişim Kanalları ve Halkla ilişkiler
Meclis'in kapısı herkese açıktır. Ülkenin dört bir tarafından her
gün yüzlerce ve hatta binlerce insan Meclis'e gelerek sorunlarını
ve düşüncelerini, başta vekiller olmak üzere ilgili organlarla
paylaşmaktadır. Dileyen kimse, Genel Kurul toplantılarını da
serbestçe izleyebilmektedir.

Meclis, çalışmalarını çeşitli iletişim kanallarıyla topluma ve
dünyaya da duyurmaktadır. Meclis faalıyetlerinin yer aldığı en
etkin iletişim kanalı internettir. Yasama Organı'nın sesi konumundaki
Meclis TV de tüm gelişmeleri ve Meclis hakkında bilinmesi
gerekenleri izleyicilere aktarmaktadır. Aylık faaliyetlerın yer aldığı
Meclis Bülteni ile çeşitli konularda zaman zaman çıkan yayınlar
da kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

TBMM'nin ziyaretçi yoğunluğu, dünya parlamentolarında pek
rastlanmayan düzeydedir. Bu durum yasama faaliyetleri hususunda,
zaman zaman birtakım sorunlara yol açsa da insanların Yasama
Organı'na (TBMM) kolayca ve sıklıkla ulaşıyor olmaları, rejimin
işleyişi noktasında bir rahatlama sağlamaktadır.

TBMM'ye yönelik çalışmalarını parlamento muhabirieri aracılığıyla
sürdüren ulusal basın organları ise, halkın haber alma hakkına
aralıksız hizmet etmektedirler.

Meclis-vatandaş ilişkilerinin yoğunluk düzeyi, fiziki düzenlemeler
konusunda oldukça belirleyici olmuştur. Örneğin, vatandaş-

Meclis'in kapıları yazılı başvurulara açıktır. Başvuruların çoğunluğu
Dilekçe Komisyonu'na olmaktadır. Tüm başvurular cevaplandırılarak
ilgili kışiye iletilmektedir.

.

-

YASAMA VE YÜRÜTME ARASINDAKi iLiŞKi
Temel idari ve siyası görevler, genel yönetimı oluşturan organlar
tarafından yurütülur. Bunların çatısını yasama organı yanı TBMM
ile yürütme organı dediğimiz cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu
oluşturur. Bakanlar kurulu, yürütmenin esas kanadıdır; yetkı ve
sorumluluk orada odaklanır. Cumhurbaşkanlığı ıse daha çok temsile
dönüktür. Bakanlar kurulu, yıne parlamenter geleneğe uygun
şekilde Meclıs içensinden çıkar. Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın
onayı ile kurulur, Meclis'ın güvenoyu ile göreve başlar. Meclis,
bakanlar kurulunu denetleme araçlarına sahiptir. Cumhurbaşkanı'nı
da Meclis seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organları
yani bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanlığı, parlamenter gelenek
çerçevesinde Türkiye'nın kaderıni belirleyen üç önemli organdır.

TBMM ve Hükümet ilişkisi
Ülkeyi ıdare etmekle görevli hükümet, bakanlar kurulundan
oluşur. Bakanlar kurulu ise bir başbakan ve kanunların öngordüğü

kadar

başbakan yardımcısı

görevı hukümetı temsıl

ve

ve

ılgili

bakanlardan

oluşur Başbakanın

Liyelerını koordıne etmektır .

Hukumetin

doğduğu

yer Meclıs'tır. Şoyle kı; başbakan, Cumhurbaşkanınca,
TBMM Liyeleri arasından hükümetı kurmakla görevlendırılır
Başbakan aynı zamanda Meclis'te çoğunluğu elınde bulunduran
bir partının genel başkanı olduğundan (bu kuralın ıstısnaları da
olabiliyor), bakanları da kendı mılletvekıllerı arasından seçer
Dilerse, Meclis dışından, mılletvekılı olmayan kışılerı de bakan
olarak görevlendırebılır .
Meclıs içınden

veya dışından başbakan tarafından belırlenen
bakanlar kurulu üyelerinin ataması Cumhurbaşkanı tarafından
yapılır Cumhurbaşkanı'nın bu ısimlere ıtıraz hakkı vardır. Böyle
olması durumunda, başbakan o kişinın yerıne bır başkasını önerır.
Bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı'nın onayını aldıktan en geç bir
hafta sonra, Meclis'te guvenoyuna sunulur. Guvenoyu alınamadığı
takdirde, yenıden hükümet kurma arayışlarına başlanır. Bu durumun
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nedenlerle

mahkumların cezalarını

kaldırmak, uluslararası andiaşmaiarı

hafifletmek veya tamamen
onaylamak ve yayımlamak .

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
Cumhurbaşkanı

yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturur.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı görevleri dolayısıyla sorumsuzdur.
Hükümetin birçok icraatı Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla geçerlilik
kazansa da burada sorumluluk Cumhurbaşkanı'na ait değildir.
Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan işlemlerden dolayı sorumluluk,
işlernde imzası bulunan hükümetin başı ve ilgili üyelerinindir.
Cumhurbaşkanı'nın işlemlerine, başbakan ile ilgili bakanlar kural
olarak katılırlar. Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan kararlar,
esasında sorumluluğu taşıyan başbakan ve bakanların kararlarıdır.
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Hükümet birçok icraatını Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe
soksa da Cumhurbaşkanı da birçok görevini hükümetin veya
görevli bakanın katılması ile gerçekleştirebilir. Bunun dışında,
Cumhurbaşkanı'na birçok konuda da tek başına işlem yapma
yetkisi tanınmıştır. Bazı yüksek memurları atamak, yüksek
mahkemelere üye seçmek, üniversite rektörlerini seçmek,
genelkurmay başkanını atamak gibi ... Cumhurbaşkanı'nın tek
başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
Cumhurbaşkanm1, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer

uzaması halinde, Cumhurbaşkanı hükümet kurma işini, öncekinden
farklı

Cumhurbaşkanının

Görevleri

bir parti liderine de verebilir.

Hukümetin sorumlu olduğu mercii TBMM'dir. TBMM yasama
ve denetleme organını oluştururken, hükümet yürütme organını
oluşturur. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği bu ikisi birbirinden bağımsız
olmak durumundadır. Hükümeti oluşturan partinin Meclis'teki
grubu, yasama faaliyetlerinde daha çok rol üstlenir.
Cumhurbaşkanının

Seçimi

Cumhuriyeti ve ulusun bırliğini temsil eden Cumhurbaşkanı
devletin başı konumundadır. Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçer. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da kırk
yaşını dolduran ve yüksek öğrenim gören her kişi, Cumhurbaşkanı
seçilebilir. Önceki anayasalarda Cumhurbaşkanı adayı olabilmek
için Meclis üyesi olma şartı da aranmıştı. 1982 Anayasası, TBMM
dışından da Cumhurbaşkanı seçilebilme imkanı getirmiştir. Bu
durumda olan bir kışi, Meclis üye tamsayısının en az beşte biri
tarafından yazılı olarak aday gösterilmek durumundadır.

Cumhurbaşkanı'nın

siyasi

sorumluluğu

da

bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlemlerden dolayı

Cumhurbaşkanı tarafsızdır, partiler üstüdür ve hangi görüşten
olursa olsun, her vatandaşa karşı eşit yakınlık göstermek
durumundadır. Anayasa, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını kolaylaştırmak için birtakım düzenlemeler getirmiştir: Cumhurbaşkanı'nın
görev süresinin, milletvekillerininkinden daha uzun olması
(Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıl), aynı kişinin iki kez
Cumhurbaşkanı seçilememesi, Cumhurbaşkanlığı' na seçilen kişinin
(varsa) partisi ile ilişiğinin kesilmesi ve milletvekili ise, milletvekilliğinin
sona ermesi gibi.
Cumhurbaşkanı'nın görevleri şunlardır: devleti içte ve dışta
temsil etmek, TBMM'nin kabul ettiği kanunları onaylamak veya
yeniden görüşülmek üzere geri göndermek, anayasa değişikliğine
ilişkin kanunları halk oyuna sunmak, Anayasa Mahkemesi'nde
iptal davası açmak, bazı yüksek memurları atamak veya atama
kararnamelerini imzalamak, yüksek yargı organlarına üye seçmek,
tüzükle ilgili olan bakanlar kurulu kararlarını imzalamak ve
yayınlamak, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek veya bu
dönemlerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek, hastalık vb

TBMM'ye karşı
sorumlu olan, işlernde imzası bulunan başbakan ve ilgili bakandır.
Cumhurbaşkanı'nın eylem ve işlemlerinden dolayı cezai sorumluluğu
da bulunmamaktadır. Bunun tek istisnası, vatana ihanet suçudur.
Böyle bir suç da, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi
üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla
mümkün olur. Böyle bir kararın alınması durumunda
Cumhurbaşkanı, Yüce Divan'da yargılanır. Cumhurbaşkanı, görevi
ile ilgili olmayan adi suçlar konusunda ise diğer bireyler gibi
sorumludur.
Başbakanın

Belirlenmesi

Türkiye'de yürütme erki denilince akla başbakan ve bakanlar
kurulundan oluşan hükümet gelir. Başbakan, TBMM üyeleri
arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bu kişi, en fazla milletvekiline
sahip partinin başkanı olur. Cumhurbaşkanı, ara dönemlerde,
takdir hakkını kullanarak küçük parti liderlerine de hükümeti
kurmak üzere başbakanlık görevini verebilir.
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Cumhurbaşkanı' nın, başbakanı ataması/görevlendırmesı

hı..ikı..imetı

kurmak uzeredir Başbakanın belirledıği ısimlerden
oluşan hukümet uyelerı yanı bakanlar, Cumhurbaşkanı'nın onayı
ile mumkundur. 1961 ve 1982 anayasaları, TBMM dışından da
bakan atamaya imkan sağlamıştır Bakanlar kurulu kurulduktan
sonra, en geç bır hafta ıçınde, hukumet programı TBMM'de
okunur ve guvenoyuna sunulur Hükumet, TBMM'nın
guvenoylamasındakı olumlu sonuca göre ıcraatiarına başlar

Başbakanın önerisı uzerıne Cumhurbaşkanı,
gorevıne

son

verır

istenilen

bakanın

.

Başbakanlık teşkilatı

içerisinde

başbakan

en üst amir konumundadır ve onu başbakanlık müsteşarı izler. Görevi, özetle
başbakana yardımcı olmaktır. Gerek başbakanlık teşkilatı içerisınde ve gerekse de bakanlar kurulunun işleyişinde Başbakan
müsteşarının çok onemlı bır yeri vardır.
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Başbakanın Görevleri
Başbakan, bakanıar

Bakanlar Kurulu

eder Gorevı ıse,
ve hükümetın genel
sıyasetının yı..irı..itu mesını gazetmektır Kural olarak, başbakan ıle
bakanlar arasında hıyerarşık bır ilişkı (ast üst ılişkisı) yoktur Fakat
bu durum uygulamaya yansımamaktadır. Uygulamada, hükümetın
bütı..in yı..ikü başbakana ve başbakanlık teşkılatına yuklenır. Bu
durum, başbakanı bakanlar uzerınde oldukça belirleyıcı ve etkın
bır konuma getırır.
kuruluna

başkanlık

bakanıklar arasında ışbırliğını sağlamak

Başbakan

ve bakanlardan oluşan ıdari organa, bakanlar kurulu
denır Devletın önemli ışlerinın tamamı bakanlar kurulunda karara
bağlanır Bakanlar kurulu, tuzLik çıkarmak ve bazı kamu görevlilerıni
atamak gibı idari görevlerı yerıne getirir. Ayrıca, bakanlar kurulunun
doğrudan görev alanına gırmeyıp de başbakanın iradesiyle gündeme
getirılen bırçok idarı olmayan konu da bakanlar kurulunun önüne
getırilmektedır.
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TBMM Tôren salonu

Normal durumda bakanlar kuruluna başbakan veya vekili
başkanlık eder. Cumhurbaşkanı da gerekli gördüğü hallerde

bakanlar kuruluna başkanlık edebilir. Bakanlar kurulu kararlarını
oybırliği ile alır. Eksik imzalı kararlar, imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı'na gönderılemez.

Bakanlar
Genel idarenın yürütmekle görevlı olduğu kamu hizmetlerı,
bakanlıklar aracılığıyla sağlanır. Her bakanlık teşkilatının başında

bir bakan bulunur. Böylesi bir teşkilattan yoksun olan hizmetler
de devlet bakanları denetiminde yürütülür. Devlet bakanı ve
bakanların sayısı kanunı düzenlemelerle belirlenmiştir.

görevi, idari olmaktan çok sıyasidir. Hükumet
olurlar. Bakanlığı olan bir dığer
ifadeyle bakanlık teşkilatı bulunan bakanların ise hem idari, hem
de siyasi görevleri vardır. Bakanlar ıdari olarak yönetmelik yaparlar,
bakanlığı temsil ederler, kendi bakanlıklarını yönetır ve denetlerler,
yapılan harcamaları imzalarlar vs ..
Devlet

bakanlarının

işlerinde başbakana yardımcı

izinli veya özürlü bir bakana, diğer bir bakan vekillik edebilir,
ancak bır bakan, birden fazlasına vekillık edemez. Vekalet ışlemlerı,
Cumhurbaşkanı'nın onayı ile mümkündür. TBMM kararı ıle Yuce
Divan'a verilen bır bakan, bakanlıktan düşmüş olur Başbakanın
Yüce Dıvan'a sevki durumunda, hükümet ıstıfa etmış sayılır.
Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa, en geç onbeş gun ıçinde
atama yapılmak durumundadır.

MECLiS KÜTÜPHANESi .
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Kütüphanenin Tarihi

Türkiye'de ilk meclis deneyimleri gıbı, ilk meclis kütüphanesı
gırişımleri de Osmanlı dönemıne uzanmaktadır. 1908-1920 arası
dönemi kapsayan ikıncı Osmanlı Meclısı Kütüphanesı'ne ait eser
ve doküman/ar, günümüz Meclis Kütüphanesı' nde bulunmaktadır.
Osmanlı Parlamentosu, birı Meclis-i Ayan, diğeri Meclis-i Mebusan
olmak üzere iki ayrı organdan oluşuyordu. Dolayısıyla, bu organların
kütüphaneleri de birbirinden ayrı idı. ilk olarak 1916 tarıhınde
yapılan bir yenilik/e, Meclıs kütüphanesı ıçin ciddi bir adım atıldı.
Meelıs-i Mebusan içtüzüğü' nde yapılan düzenlemeyle kütüphane,
idari teşkilat içerisinde özel bir komisyona bağlı bir hizmet birımi
olarak yer aldı.

aynı koridor üzerinde yer almaktadır. Girış karıdorunun sonunda,

Büyük Okuma Salonu bulunmaktadır. Kütüphane koleksıyonunu
oluşturan kitap, gazete ve dergıler bu salonun altındaki dört katlı
depoda muhafaza edilmektedır . Buradaki rafların uzunluğu sekız
kilometreden fazladır.
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Gırış

koridoruna açılan kapıdan merdiven ile inılen alt katta ıse,
kataloglama-tasnıf, tutanak, gazete, dergi ve mikrofilm bölumlerı
bulunmaktadır. Ayrıca Halkla llişkıler Bınası'nda yer alan bir okuma
salonu da milletvekili danışmanlarına hızmet vermektedir Burada
günlük gazeteler ile bazı haftalık dergıler yer almakta olup,
gerektiğinde bunlardan fotokopi çekılebilmektedır.
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23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
hemen ilk döneminde yaptığı hizmetlerden birisi de Meclis
Kütüphanesi'nı resmen kurmak oldu. Bu gırişımın önderlığıni Aydın
Milletvekili Dr. Mazhar (Germen) yaptı. Mazhar Bey'ın, kütüphanenin kurulması ve bunun için bütçeden ödenek ayrılmasına
ilişkin önergesi, 28 Eylül 1920 tarihınde kabul edildi. Konuyla ilgili
olarak, beş kişilik "Kütüphane Komisyonu"nun kurulmasıyla birlikte
ise, TBMM Kütüphanesi resmen kuruldu. Osmanlı dönemı meclisıne
ait 5000 cilt kitap, gazete, dergı ve tutanak da zamanla bu
kütüphaneye aktarıldı.

Bugünkü Mekanı
21 Aralık 1960 tarihinde resmen hızmete açılan bugünkü Meclis
binası, daha öneekı iki bınadan farklı olarak, doğrudan Meclıs
bınası olarak planlandı. Bu durum, her hizmet alanı gibi daha en
başından, kütüphane için de özel bir planlamanın yapılmasına
imkan sağladı. Daha önceki ikı binada böyle bir imkanı görmek
mümkün değildi. Bugün Meclıs Kütüphanesi, mevcut bınanın,
kütüphane olarak planlanan mekanında hizmet vermektedir.
Yaklaşık yarım asırlık bir maziye sahıp olan bugünkü kütüphanede,
yılda altı-yedi bın dolayında cilt artışı görülmektedir. Bu durum,
ek veya yeni bir hizmet binası ihtiyacını zorunlu kılmaktadır.
Mekanın Kullanımı

Meclis ana bınasının doğu kanadında yer alan kütüphane,
yaklaşık 2.550 metrekarelık kullanım alanına sahiptir. Giriş

koridorunun ikı yanında, yerlı ve yabancı süreli yayınlar içın okuma
salonları bulunmaktadır ldarı bürolarla, bazı teknik bölümler de
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Büyük Okuma Salonu
Kütüphane'nin merkezini Büyük Okuma Salonu
oluşturmaktadır. Bu salonun duvarları özel raflarla
kaplıdır ve bu raflarda binlerce cilt bulunmaktadır.
Ortasında oldukça genış bır kullanım alanı bulunan
Buyuk Okuma Salonu, bıreysel ve grup çalışma
larına uygun masalarla donatılmıştır. Burada genel
danışma eserlerı ve özel ışıklandırması ile okuyuculara rahat çalışma ortamı sunulmaktadır. Salon
içerısındeki Danışma Bölümü elamanları,
kütüphane kaynaklarından etkin bir şekilde
yararlanma ve aranan bilgilerin bulunmasında
okuyucularayardım olmaktadırlar.

Kimler,
w

>-

Nasıl

Yararlanabilir?

Meclıs bünyesınde

kurulan ve hızmet organizasyonu parlamenter çalışmalara paralel
doğrultuda şekıllenmiş olan kütüphaneden
öncelıkle milletvekillerı yararlanmaktadır.

Milletvekilleri yasama ve denetim çalışmalarında
ıhtıyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi
kutuphane aracılığıyla sağlayabilmektedir.

Bilgi istekleri yazılı başvuru, telefon veya ilgili
birime bizzat başvurmakla mümkün olabilmektedir .
Okuyucu Hizmetleri Bölümü'ndeki görevliler,
uzmanlık alanına yönelik bilgi isteklerini,
gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirebilmektedir.
istekler doğrultusunda çeşitli konularda bilgi profilı
ve rapor hazırlamak, kütüphanenin sunduğu
hizmetler kapsamındadır Bu hizmeti hukuk,
ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve benzeri dallarda yetişmiş uzman
personel yürütmektedir.
Mikrofilm kopyalarından eski gazeteleri
incelemek ve gerektiğinde basılı kopya almak
mümkündür. Kopya istekleri, yıpranmayı önlemek
amacı ile yalnızca mikrofilm koleksıyonunda
karşılanmaktadır. 1998 yılından beri, yerel basın
dışındaki tüm Türkçe gazetelerden seçilen haber
ve makaleler bilgisayar ortamında hizmete
sunulmaktadır. Şu an için parlamento içerisinden,
TBMM intraneti aracılığıyla erişilen gazete veri
tabanı hizmetinin, gelecekte internet aracılığıyla
kamuoyunun bilgisine sunulması düşünülmektedir.

Meclis

Dışındakilerin Yararlanması

Milletvekili veya Meclis personeli olmayanlar
da kütüphaneden yararlanabilmektedir Bunun
için, aranan kaynağın bir başka kütüphanede
bulunmaması koşuluyla, Kütüphane Kurulu'nun
izni gerekmektedir. Bu kişilerin kütüphaneden
yararlanabilme süreleri 15 gündür. Bu süre daha
sonra uzatılabilir. Yalnız bu gruba girenler,
kaynakları ödünç alamayıp sadece kütuphanede
çalışabilmektedirler.

Çalışma

Saatleri

Kütüphane, hafta içinde 09:30-18 30 saatleri
kesintisiz hizmet vermektedir. Genel
Kurul çalışmalarının devamı halinde, kütüphanenin
mesaisi de uzamaktadır. Meclis'in ara verme veya
tatilde olmadığı ve ulusal ya da dini bayramiara
rastlamayan hafta sonlarında ise hizmet süresı,
arasında
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saat 1O 00 ile 16.00 arasını kapsamaktadır. Bu gibi durumlarda
sunulan hızmet, sadece gazete ve dergı salonlarındaki sürelı
yayınlarla sınırlıdır.

Kaynak Çeşitleri
Yurt ıçı ve yurt dışında çıkan yayınlar sistematik bir şekilde takip
edılerek, kütüphanede bulunan kaynakların zenginliği sürekli
artırılmaktadır. Kütuphane özellikle kamu yönetimi, hukuk, ekonomi,
sıyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, yerel yönetimler, uluslararası
ılışkıler, tarıh, coğrafya ve parlamento konularındaki eserler
açısından oldukça zengındir Bunlar yalnızca Türk çe eserlerle sınırlı
olmayıp, yabancı dillerdeki eserlerin oranı da oldukça fazladır.
KLitLiphane, Derleme Kanunu kapsamında, ülke içindeki her
türlü yayına ücretsiz sahip olabilmektedir. Halen 300 bin cilde
yaklaşan Türkçe ve yabancı dil kıtap MARC (makine ile okunabilir
kataloglama) formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

Kütüphane koleksiyonuna her yıl ortalama beş ile altı bin
arasında Türkçe; bin ile iki bin arasında da yabancı dilde eser giriş
yapmaktadır. Koleksiyanda bulunmayan bir eserin temini,
milletvekillerince doldurulan istek formu ile mümkün olabilmektedir
Bunun için Kütüphane Kurulu'nun onayı gerekmektedir.

çeşitli

veri tabanları hazırlanıp güncellenmektedır . Türkiye
Cumhuriyeti hükümetleri, cumhurbaşkanlarının parlamentoyu açış
konuşmaları ve siyasi partiler gibi konularda hazırlanmış verı
tabanları, Meclis web sayfasından kullanıma sunulmuştur
Araştırma

Hizmetleri

Dokümantasyon Hizmetleri
Meclis Kütüphanesi'nde, kütüphane hizmetleri ile
dokümantasyon ve araştırma hizmetleri birbirini tamamlar nitelikte
yürütülmektedir. Dokümantasyon hizmetleri kapsamında, gazete
ve dergiler ıle TBMM tutanak dergisinin içerik analizleri yapılarak
tam metin olarak bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Türkçe ve
yabancı dil gazete ve dergilerden oluşan yaklaşık 55 bin ciltlik
süreli yayın koleksiyonu, Türkiye'nin en zengin koleksiyonlarından
biridir.
Yine bu kapsamda, internet ortamında hizmete sunulmak üzere
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Analiz edilmiş bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla 1982 yılında
kurulan Kütüphane Araştırma Bölümü, yasama ve yürütme
faaliyetlerinde milletvekillerinın donanımını artırmayı
amaçlamaktadır.

....J

V
w

2
1-

w
....J

Bu birimde, hukuk, ekonomi, uluslararası ilışkıler, sıyaset bılimı
ve kamu yönetimi gibi alanlarda yoğunlaşmış ve yabancı dil bılen
uzmanlar görev yapmaktadır. Burada, milletvekıllerinden gelen
istekler doğrultusunda veya ülke ve dünya gündemindeki önemlı
konular hakkında bilgi profili veya raporlar hazırlanmaktadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar üç ayrı binada
faaliyette bulundu. ilk Meclis binasının tarihi 1915 yılına
dayanmaktadır ve mimarı Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Kolordu
Askeri Mimar Hasip Bey' dir. Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
açılmasından 18 Ekim 1924 tarihine kadar kullanıldı. Taş ile yapılı
ilk Meclis binası, Birinci Milli Mimarlık döneminin Ankara'daki ilk
örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
ilk Meclis binasının ihtiyacı karşılayamaması üzerine hemen
ikiyüz metre yakınındaki ikinci Meclis binasına geçilmiştir. Mimar
Vedat Bey tarafından yapılan bu bina, daha önceleri Halk Fırkası
Mahfeli olarak kullanılıyordu. Burası da 1961 yılına kadar TBMM'ye
hizmet etti.
Bu ikisinden farklı bir şekilde doğrudan Meclis binası olarak
tasarlanan bugünkü Meclis binasının yapımına Atatürk zamanında
karar verildi. Projesini Avusturyalı mimar Prof. Dr. Clemens

Holzmeister'in

çizdiği binanın inşaatına

26 Ekim 1939 tarihinde
TBMM amaçlı olarak inşa edilen bu bina ise,
6 Ocak 1961 tarihinde kullanıma açıldı. O tarihten bugüne TBMM,
çalışmalarını bu binada sürdürmektedir.
başlandı. Doğrudan

iLK MECLiS BiNASI
ilk Meclis binasının tarihi 1915 yılına uzanmaktadır Osmanlı' nın
son dönem siyasi aktörlerinden Enver Paşa'nın isteği üzerine
yapımına 1915 yılında başlanan bu binanın mimarı, Kurtuluş
Savaşı'nda şehit düşen Kolordu Askeri Mimar Hasip Bey'dir (Hasip
Bey hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır).
ittihat ve Terakki Fırkası'nın Ankara Temsilcisi Memduh Şevket'in
(Esendal) himayesinde yürütülen inşaat çalışmaları neticesinde
ortaya çıkacak binanın, Numune Mektebi veya Fırka Kulübü olarak
kullanılması düşünülüyordu.
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O tarihlerde sıradan bir Anadolu şehri olan Ankara, inşaat için
yeterli imkanlara sahip değildi. inşaatta kullanılacak malzemeleri
karşılamak amacıyla Akköprü yakınlarında bir briket, karo mozayik
ve künk imalathanesi kurulmuştu. Ancak bütün çabalara rağmen
inşaat bitirilememişti.

Bu durumuna

rağmen yapı,

taş binaları arasındaki

yerini

o dönem Ankara'sının önde gelen
Yine o dönem, Cebeci'nin arka

aldı.

sırtlarındakı Abidin Paşa Köşkü, şehir meydanındaki Öğretmen
Okulu, Taşhan, Ankara Ziraat Okulu, Hükümet binası ve Sultani
Mektebi göze çarpan taş binalardı. Bu binaların tamamı, bugün
hala varlıklarını korumaktadır.

Meclis Binası Olmadan Önceki Hali
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lik Meclis önünde bir tören am

Birinci Dünya Savaşı sonrası hemen hemen tüm Anadolu'da
görülen tablo Ankara'da da yaşanmaktaydı. ingiliz ve Fransız
askerleri Ankara'ya yerleşerek, beklerneye koyulmuşlardı. Yapımına
1915 yılında başlanan taş binayı Fransız askerleri, merkez olarak
kullanmaya başlamışlardı. Üstelik binanın kimi bölümleri bitmemiş
ve çatısı örtülmemiş vaziyetteydi.
1919 yılı ilkbaharında Ali Fuat Paşa komutasındaki 24' üncü
Tümenin, Sarıkışla ve Etlik sırtiarına yerleşmesi üzerine ingilizler,
Ankara'yı terk ederek izmit'e çekildiler. Fransız müfrezesi ise, 27
Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelmesi
üzerine şehri terk etmek zorunda kaldı.

TBMM'nin Açılması
Yeni bir meclis kararına, Meclis-i Mebusan feshedilmeden
hemen önce karar verildi. 19 Mart 1920'de, Mustafa Kemal
Paşa'nın yayınladığı bir bildiri ile de herkese duyuruldu.
yeni Meclis'ın açılış içın toplanmasına
yer sorunu yaşandı. Mevcut alternatifler
değerlendirildikten sonra, Mimar Hasip Bey'in bitirilememiş olan
binasında karar kılındı. Bunun üzerine, bir dönem ittihat ve
Terakki Fırkası Temsilciliği de yapmış olan Bursa Mebusu Necati
Bey'e bu binanın onarılması ve tamamlanması görevi verildi.
Necati Bey'e bütün Ankara halkı da yardımcı oldu. Kullanılacak
olan sıralar Öğretmen Okulu'ndan, masa ve sandalyeler resmi
dairelerden, salonun gaz lambaları kahvehanelerden tedarik
edilerek Meclis'in ihtiyaç duyduğu malzemeler sağlanmaya
Seçimler

yapılıp

da

sıra,

geldiğinde, toplanılacak

çalışıldı.

lik Meclis Binasi bugün müze olarak kullamilyar
Başkanlık kürsüsü dahil, toplantı salonunun ahşap işlerini bir
marangoz üst/endi. Yaptığı çalışmalar karşılığında bir ücret
almayan ve kayıtlarda bilgilerine rastlanmayan bu marangoz,
"Böyle hayırlı bir işten para almam. Bu da benim millete hediyem
olsun" demek suretiyle, halkın yeni Meclise olan duygu ve
düşüncesine tercüman oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde, binlerce
bu binada açıldı. Kurtuluş Savaşı burada alınan
kararlarla zafere ulaştı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri yine
bu binada atıldı.
insanın katılımıyla

Mimari Özellikleri
Ankara'nın

o günkü koşulları içerisınde bu binada karar
kılınmasının en büyük nedeni, binanın sahip olduğu mimari
özelliklerdi. ilk parlamento binası 22x43 metre boyutlarında,
bodrum kat üzerine tek katlı bir büyük toplantı salonu ve 9
odadan oluşan taş bir yapıdır. Dönemin bütün özelliklerini taşıyan
binada, cephede üçlü ve ikili sivri klasik Osmanlı dönemi kemerleri
ve ahşap payandalara oturan geniş saçaklar kullanılmıştır. Ön
cephedeki iki balkanla yapıya derinlik kazandırılmış ve simetrik
plan vurgulanmıştır. Kubbe o dönem mimarisınde önemli bir yer
tutarken, bulunduğu yer nedeniyle bu binada kubbe kullanıl
mamıştır. Cephe kaplaması olarak yöresel bir malzeme olan
Ankara (Andezit) taşı kullanılmıştır.
Birinci Milli Mimarlık döneminin Ankara'daki ilk örneklerınden
biri olan ilk Meclis Binası, görkemli cephe düzenlemesine karşın,
oldukça yalın ve gösterişsız iç mekaniara sahiptir. Bir korıdorun
iki yanına değişik boyutlardaki odaların yerleştırilmesınden oluşan
anlayış, dönemin değişik işlevli yapılarında benzer biçimde
tekrarlanmıştır.

Toplantıların yapıldığı salon, mınımum ölçLilerde yerleştirilmiş
kürsü ve milletvekili sıraları ıle dikkat çekmektedır. Bu salonda,
Başkanlık Kürsüsü'nün arkasındakı duvarda ılk goze çarpan,
"Hakımiyet Milletindir" levhasıdır. Talik Arap yazısıyla yazılmış
olan bu levhayı Hulusı adında bir hattat yazmıştır .
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Bugünkü Durumu
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18 Ekim 1924 tarıhınde TBMM'nin yenı bınasma taşınması
üzerıne, ilk Meclis Binası, bir süreliğıne Cumhurıyet Halk Fırkası
tara-fından kullanıldı. Daha sonra Ankara Hukuk Mektebı'ne ev
sahipliğı yapan bina, 15 Haziran 1952 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Milli Eğıtim Bakanlığı
Komisyonu'nun 1 Mart 1957 yılında aldığı karar üzerine de 23
Nisan 1961 tarihinden itibaren Birinci Büyük Millet Meclisi Müzesı adıyla halkın ziyaretıne açıldı.
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1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-fından yapılan
restorasyon ve teşhır çalışmaları sonucunda ıse, adı "Kurtuluş
Savaşı Müzesi" olarak değiştırilerek yeniden ziyarete açıldı.
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iKiNCi MECLiS BiNASI
Yeni Binaya Duyulan ihtiyaç
Birinci meclis binası daha ilk günden ihtiyacı karşılamaktan
uzaktı. Öyle ki, komisyonlar toplantılarını sırayla aynı odada
yapmak zorunda kalıyorlardı. ilerleyen günlerde, bazı encümen
toplantıları binanın haricinde kiralanan yerlerde yapılmaya
başlandı. Fakat başlangıçta, başka da bir alternatif bulunmadığından tüm bunlara katlanıldı.
Zamanla, yeni bir binaya duyulan ihtiyaç, herkes tarafından
zorunluluk olarak görülmeye başlandı. TBMM'de yapılan
görüşmeler sonunda çoğunluk, yeni bir Meclis binası yapılması
yönünde görüş beyan etti ve bu konuda fikir birliğine varıldı.
Ancak tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi. Tartışmaların uzaması
ve çalışmaların da aksaması üzerine, sıfırdan bir meclis binası
yapmak yerine, yine mevcut binalar üzerinde düşünülmeye

başlandı.

Bu noktada ilk akla gelen, mevcut binanın hemen
yakınında bulunan Halk Fırkası Mahfeli'nin, parlamentonun
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi oldu.
1923 yılında Mimar Vedat Bey tarafından, Cumhuriyet Halk
için tasarlanan bu bina, birtakım düzenleme ve eklemelerle
yeni parlamento binası olarak 18 Ekim 1924 tarihinde kullanıma
açıldı. Böylece, ikincisi de birincisi gibi başka amaçlar için
tasarlanmış olduğu halde, birtakım değişikliklerle TBMM'nin
hizmetine sunulmuş oldu.
Fırkası

Binanın Mimarı

Vedat Bey

Birinci Milli Mimarlık Dönemi'nin önde gelen mimarlarından
biri olan Vedat Bey (Tek), Galatasaray Lisesi'nde başladığı
öğrenimini, Paris'te sürdürdü. Orada önce Ecole Monge'u bitirdi
ve daha sonra Academie Julien'de resim, Ecole Centrale'de ise
mühendislik dersleri aldı. ilk eserlerini istanbul'da iken verdi.

>-

istanbul'daki çalışmalarını, Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte
Ankara'ya taşıyan Vedat Bey, Ankara Gazi Köşkü'ne ekler yaptı
ve Ankara Palas'ın ilk projelerini tasarladı. Vedat Bey'in kamu
yapıları içinde tasarım aşamasında uygulanmış pek çok projesi
bulunmaktadır.

Bunlar arasında Sirkeci Büyük Postahanesi ( 1909), Daimabahçe
Sarayı ekleri, Haydarpaşa Vapur iskelesi, Moda Vapur iskelesi,
bugün yıkılmış olan Karaköy Deniz Yolları Acentası, yine bugün
olmayan Karaköy Deniz Hamamları, Kastamonu Hükümet Konağı
(1901-1902), Nişantaşı Macar Konsolosluğu, uygulanmamış olan
Veliefendi Hipodromu ve Silah Müzesi sayılabilir.
Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi) ve
Mühendis Mekteb-i Alisi'nde dersler de veren Vedat Bey, eserlerinde milli bilinci yansıtacak öğrenciler yetiştirmeye çalıştı. Vedat
Bey 1942 yılında hayatını kaybetti.
Binanın Mimari Özellikleri

Milli Mimarlık ilkelerine göre biçimlendirilen yapı, kısıtlı mali
olanaklar çerçevesinde kaba yönü taşla, bir bodrum üzerine iki
kat olarak inşa edildi. Dikdörtgen bir plana göre düzenlenmiş
olup ana giriş, caddeye yönlendirilmiş olan dar kenarda bulunmaktadır. Girişten sonra enine uzanan, iki ucunda merdivenlerin
yer aldığı geniş bir geçıt vardır. Ortasında iki kat yüksekliğinde toplantı salonu bulunan yapının girişi fazla yalın

bulunduğundan,
tarafından

bir taç

1925 yılında buraya Mimar Kemalettin Bey
kapı eklendi.

Hem giriş hem de istasyona bakan uzun cephesi, orta
göre simetrik olarak düzenlenmiş olan ikinci Meclis
binasının üst kat pencereleri sivri ya da basık, tuğla kemerlerle
geçilmiştir. Dikdörtgen biçimdeki zemin kat pencerelerinin üzerine yine tuğladan, basık hafifletme kemerleri yerleştirilmiş ve
bu kemerierin içieri turkuaz-lacivert çinilerle bezenmiştir.
doğrultulara

Bugünkü Durumu
TBMM çalışmalarını 27 Mayıs 1960 tarihine kadar, ilkine yüz
metre yakınlıkta olan bu binada sürdürdü. 1961 Anayasası'nı

••

hazırlayan

Kurucu

Meclıs'ın çalışmalarını yenı yapılan Meclıs

bınasında başlatması uzerıne,

bu bına, CENTO'ya tahsıs edıldi .
Daha sonra Kultur ve Turızm Bakanlığına devredilerek muze ve
buro olarak kullanılmaya başlandı. Bugün ıse, "Cumhurıyet
Muzesı" olarak halkın zıyaretıne açılmıştır.
Kemalettın Bey'ın
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kesme andezit taşı ile yaptığı basık kemerli
taç kapının sövelerı ve kemeri beyaz mermerle yapılmış olup,
tepeye palmet motıflı bir alınlık yerleştirilmıştır . Iç mekanlarda,
tavanlar, bez uzerıne boyanmış klasık Osmanlı motıfleri ıle
bezenmiş, toplantı salonunun duvarlarının bır bolumü ve tavanı
ahşapla kaplanmıştır Tarihı Osmanlı mimarısınden esinlenmış

bezeme çabalarına karşın ıkincı Meclis binası, yıne de moloz taş
duvar örgusü nedenıyle çok gösterişli olmayan, alçak gönüllu
bır taşra bınası görunümü vermektedır Bınanın arka alanı bahçe
ve havuzlarla guzel bır görunum sunmaktadır

BUGÜNKÜ MECLiS BiNASI
TBMM, seksen beş yıllık tarihinde bugün kullandığı dahıl
olmak üzere üç ayrı meclis binasında bulundu. Diğer iki binadan
farklı olarak doğrudan meclis binası olarak tasarlanan bugünkü
binanın yapımına 1937 yılında Atatürk zamanında karar verildi.
Fiilen 1939 yılında başlanan inşaatın bıtmesi uzun yıllar aldı ve
bina 1961 yı l ından itibaren resmen TBMM binası olarak
kullanılmaya başlandı.
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Binanm

Mimarı :

Holzmeister

Meclis binasının mimarı Avusturyalı Prof . Dr . Clemens
Holzmeister'dir. Milli Savunma Bakanlığı binasının yapımı
dolayısıyla ilk olarak 1927 yılında Türkiye'ye gelen Holzmeister,
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Yargıtay gibi
birçok devlet binasının projesine imza attı. Bir dönem, istanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyeliği de
yapan Holzmeister, Türkiye'de birçok mimarın yetişmesine katkı
sağladı.
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Avusturya'nın bağımsızlığı

için mücadele eden hükümeti
desteklediği gerekçesiyle Viyana'daki görevinden uzaklaş
tırılan Holzmeister, diğer onlarca Avrupalı aydın gibi ll. Dünya
Savaşı'nın buhranlı yıllarını Türkiye'de geçirdi.
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O dönemde, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların etkisiyle,
Holzmeister'in eserlerinde öne çıkan özellik yalınlaşma idi.
Yine, bölgesel mimarlığa olan eğilim de o dönem mimarisinde
belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyordu. Holzmeister
eserlerinde, bu iki özellikten hareketle devletin varlığını daha
belirgin bir şekilde vurgulamak amacıyla eklektik bir tarz
izledı. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yolun henüz başın
daydı. Söz konusu mimari tarz, Holzmeister'in eserlerinin
dışında, o dönemın diğer yapılarında da görülüyordu.

inşaatın Seyri
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Ankara'daki imar Faaliyetleri
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TBMM'nin açılmasından üç yıl sonra, Cumhuriyetin ilanından
iki hafta önce başkent ilan edilen Ankara'da (13 Ekim 1923),
ilk yıllarda çok yoğun bir şekilde mimarlık ve şehireilik çalış
maları yapıldı. TBMM öncesinde kırkbin nüfuslu sıradan bir
Anadolu kenti olan Ankara'nın 1920 Nisanı ile birlikte, ruhu
gibi fiziği de değişmeye başladı. Ankara'nın bir başkente
yaraşır görünüm kazanması amacıyla Avrupa'dan çağrılan
mimar Herman Jansen, şehrin imar planını hazırlamakla
görevlendirildi.
Jansen gibi Avrupa'dan gelen Holzmeister de o dönem
mimarisinde oldukça belirleyici bir rol oynadı. Zamanla yapılan
her bir yapı, Ankara'nın başkent oluşunu perçiniedi ve o
dönem mimarisinin son eseri durumundaki bugünkü Meclis
binası ile de bu tablo zirveye çıktı.
Binanın Yapımına

Yapılması düşünülen proje, 1939 yılı Türkiyesi'nin teknik,
sanat, endüstri ve iş kapasitesinin çok çok üzerindeydi. inşaat
için bütçeden ayrılan beş milyon liralık ödenek, bütçede çok
ağır bir yük oluşturuyordu. Uzman işçi ve diğer elemanların
ülke dışından getirilmesine döviz sıkıntısının da eklenmesi
yaşanan sıkıntıların daha da artmasına yol açıyordu. O tarihlerde
patlak veren ikinci Dünya Savaşı'nın, Türkiye'yi de birçok açı
dan etki/emesi üzerine inşaatın yapımına 1941 yılında ara
verilmek durumunda kalındı.
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29 Temmuz 1942 tarihinde yapımına yeniden başlanan
türlü iş grupları arasında paylaştırıldı.
Bu bağlamda, taş işleri, ahşap dağrama işleri, madeni dağrama
işleri, tesisat işleri ayrı ayrı müteahhitlere havale edildi.
inşaatta yapılacak işler,
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Karar Verilmesi

Birinci Meclis binasından sonra ikincisinin de ihtiyacı karşı
layamaz hale gelmesi üzerine TBMM, 11 Ocak 1937 tarihinde
çıkardığı bir kanunla, yeni meclis binası için uluslararası bir
prOJe yarışması düzenlemeye karar verdi.
Yapılacak binanın,

Türkiye Cumhuriyeti'ne yaraşır bir abide
söz konusu kanunda açıkça belirtildi.

niteliğınde olması şartı,

Ondört projenin katıldığı yarışma 28 Ocak 1938' de sona
erdi ve uluslararası üne sahip mimarların oluşturduğu jüri
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(Hollandalı M. Dudak, isveçli 1. Jenkbom, ingiliz
H. Robertson) tarafından üç proje birincifiğe layık görüldü.
Tüm yarışmacılar projelerinde neoklasik üslubu tercih etmişlerdi.
Bu üçü arasından ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün de beğendiği
Clemens Holzmeister'in proıesi üzerinde karar kılındı. Meclis
binası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri
Bakanlığı, Meclis Başkanı konut ve misafirhanesinin projelendirme görevi de Holzmeister'e verildi. Binanın inşaatına 26
Ekim 1939 tarihinde dönemin Meclis Başkanı Abdülhalik
Renda'nın attığı temel/e başlandı.
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Meclis Başkant Renda, teme!e ilk ham koyarken (7939)
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O tarıhlerde

Türkıye'de yapılması

mumkün olmayan bazı tesısat
olan panel ile ısıtma
de lngılızlerden yararla-nılmaya karar

ışlemlerı ıçın lsvıçrelılerden; Türkıye' de bır ılk

ve

havalandırma tesısatı ıçin

verildı

Bu arada,

Holzmeıster'ın öğrencılerınden Zıya Payzın,

yapının detaylarının çızımı ıçın görevlendirıldı

194 7 yılına

gelındığınde meclıs bınasının

kaba

ınşaatı

nihayet

bitırıldı Aynı yıl içerısınde, inşaatın yurutulmesı ışı Meclıs'ten
Bayındırlık Bakanlığına devredıldı.
Holzmeıster' ın temsılcısı
larını

bu statu

1948

yılında ıse Zıya Payzın,

oldu ve bu tarıhten sonra
yurl.Jttu

ınşaat çalışma

ıle bızzat kendısı

u.J
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inşaat Üzerine Tartışmalar ve Yeni Arayışlar
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1950 yılından ıtıbaren çok partılı
bitirilemeyen Meclis bınası üzerıne

yapılan tartışmalar, bınaya

yapılan yatırımın gereksızlığı üzerıne yoğunlaşmaya başladı.

1950
sonra mılletvekıllerınden oluşan 30 kışılık bir kodevam etmekte olan inşaat ve yapılan tartışmaları ıncelemek

seçımlerınden
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mıte,

~

amacıyla bır çalışma başlattı
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yaşama geçılen Türkıye'de,
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Mımar

Ziya Payzın, tartışmalara bır öneri ıle katıldı. Payzın'ın
önerısine güre, yapı hastane ya da ünıversıte olmaya elverişli idi,
ama boyle bır tercıh masrafları daha da artırabılırdı. Madem kı
yapı gereğınden fazla buyuk olarak ele alınmıştı, o halde, Baş
bakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Dışışlerı Bakanlığı bu yapı ıçerisıne
yerleştırılebilirdı Böylece, büyuk oranda tasarruf da sağlanmış
olacaktı

Donemın Meclıs Başkanı

Refik Koraltan, bu öneriyı, büyük bir
dönebilmek kaydıyla benimsedı. Otuz kışilık mılletvekili komitesi de bu öneriyi onaylayınca,
o tarıhlerde henuz yapılmamış olan, Başbakanlık ve Dışışlerı Bakanlığı
binalarının yapımından vazgeçılerek, Meclis binasının bunları da
kapsayacak şekilde sürdürulmesıne karar verıldı.

değışıklik yapılmamak

ve

ılerıde aslına

Bütl.Jn bunlara rağmen, dövız sıkıntısını bırebir yaşayan
hukumetler, parlamento ınşaatını ölü bır yatırım olarak görmeye
devam edıyorlardı. Başta ısı merkezı içın ıthal edılenler olmak üzere,
yurt dışından getırtılen her turlü malzeme, büyük sıkıntılara yol
açıyordu.

Bitirilen Bölümlerin Kullanılmaya Başlanması
Yapımı sürmekte olan ınşaat kapsamında ılk önce bitırılen blok,

bugun Muhafız Taburu'nun kullandığı blok oldu. Buraya, Ameri
kan Yardım Heyeti yerleştırildi. Daha sonra bıtırılen ve bugün basım

ışleri

ile sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü blok ise, Ortadoğu Teknik
Ünıversıtesi' ne tahsis edildı. 1957 yılının aralık ayında Bağdat Paktı
Bakanlar Konseyi'nin Ankara'da yapılacak olması, yapımı binbir
güçlükle sürdürülen yeni Meclis binası ıçin bir dönum noktası oldu.
Dığer ülke parlamentolarında yapılan toplantılar oldukça görkemli
geçtığınden, Turkıye'de yapılacak olanın da onlardan gerı kalmaması gerekmekteydi. Ne var kı, bu toplantı içın münasıp bir meka·
nın o tarihlerde Ankara'da bulunmaması yetkılılerı oldukça
endışelendırıyordu Mevcut meclıs binası ıse, böylesı bır toplantıya
ev sahıpliğı yapacak kapasitede değıldı.

Zor durumda kalan Dışışlerı Bakanlığı'na o tarihlerde
halen yapımı devam etmekte olan Meclıs binası önerild ı. •
Önerıye göre, kaba bölümu ve çatısı bıtmış olan bır bölüm,
gerekli düzenleme ve eklemelerın yapılması durumunda,
söz konusu toplantıya yetıştırilebilirdı Beş ay gıbı bır zaman
vardı ve bırbuçuk milyon lira ıle uçyüzbın doların tahsıs
edilmesi durumunda, toplantı ıçın gereklı mekan sağlanmış
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olacaktı.

Bu

onerınin

sunulması
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dönemin Başbakanı Adnan Menderes'e
uzerine, döviz transferi dahil tüm ıstekler yerıne

Toplantı ıçın düşünulen mekanın malzemelerı

PIN t ıonı ı. prltlO

ar

ve lsvıçre' den getırılen ısıtma sıstemı ıle de
sorunu gıderıldı . Gecelı gundüzlu yapılan çalış
malar sonunda, üzerınde çalışılan mekan toplantıya hazır
hale getırıldi ve CENTO toplantısı orada yapıldı.
LU

Konferans sonrasında inşaatın yapımına hız verildı ve
bitirilen bölümler teker teker ıhtıyaç duyan idari teşkilatlara
sunuldu. Bunlar; Başbakanlık, Dışışlerı Bakanlığı, Bayındırlık
Bakanlığı Kontrolluk Teşkilatı, CENTO Sekreteryası, Tevzı
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Binasının Kullanıma Açılması

1960 yılı itibariyle tamamen bitirden yeni Meclis binası,
6 Ocak 1961 tarihinde Kurucu Meclıs toplantısıyla hizmete
açıldı. Tüm bloklan Meclıs hizmetlerıne tahsıs edilırken,
daha önceki Meclis bınalan da muze olarak kullanılmaya
başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclısı 1961 yılından ben
çalışmalarını, doğrudan Meclis olarak tasarlanan bu bınada
yürütmektedır. Açıldığı tarıhte ıkı meclıslı sısteme gore
yapılmış olan Meclıs bınası, 1982 'de tek meclis sıstemıne
göre yeniden düzenlendı. 1961 yılından 1982 yılına kadar
TBMM, iki ayrı meclisten oluşuyordu (seçilen milletve
killerı ıle atanan senatörler) 1982 yılından ıtıbaren tek
meclısli parlamenter sisteme geçildiğınden, bina da bu
sisteme uygun hale getirıldı.

Binanın Mimari ve Yapısal Özellikleri
Meclıs bınasının mımarı özellıklerı

ve genel

yapısı,

Türkiye Cumhuriyeti'nin gucunu sımgeleyecek bır bıçımde,
ağır başlı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarlandı Tum
mekanlar anıtsal, dengelı ve uç boyutlu bir duzenlemeye
göre ele alındı.
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Meclıs bınasının yerleşım alanı 19 372 metre karedır. Bodrum
kat uzerine dort kat olarak ınşa edılen bınanın toplam kullanım
alanı ıse 56 .775 metre karedir On cephe uzunluğu ise 248
metredır . Bına betonarme karkas olarak yapıldı. Dış duvarlar
sekız cm ıle 24 cm arasında değışen kalınlıkta ve üçte birı kuyruklu
kısmen katarakta kesılmış, kısmen elle ışlenmış beyaz traverten
ıle kapiandı Anıtsal ölçeklı yapılar grubunun sımetrık duzenlemesınde ortada, arazinın en yuksek noktasında buyük toplantı
salonlarını ıçeren merdivenlı ve sutunlu gırışı ile ana kutle bulunmaktadır Ana kütle, bırbirıne paralelıkı sıra halınde yaniara uzanan kanatlar ve bunları bırleştıren köprülerle zengınleştırilmıştır.

Tören salonunun altında, tabanı mermerle kaplı alt giriş holü
Bu mekan çeşitlı sergi ve kokteyller için kulla
nılmaktadır. Benzer bır köprülü uzantı simetri aksının sağında
da uzanmaktadır. Iki katlı olan bu bölümün, giriş katında Meclis
Başkanlığı makamı; üst katında ise Dıvan Üyelerının odaları
bulunmaktadır. Başkanlık makamının kuzeyine düşen bahçe
ıçınde bır de havuz yer almaktadır. Yine başkanlık makamı
gırişındeki ıç bahçe, ana kütle ıçınde yer alan dığer iç bahçeler
gibı mımariye ayrı bir zenginlık katmaktadır. Bu iki kütlenin,
bakaniıkiara yönelık cephesinde iki kat boyunca yükselen sütunlar düzeni vardır.

Bu galerılerden, ortada 550 kışılık Mıllet Meclısı Toplantı
Salonu'na (Genel Kurul) gırılıyor Genel Kurul Salonu yukarıdan
dınleyıcı balkonları (localar) ıle çevrelenmıştır Şeref Holü'nün
sağına duşen kulisten, eskiden Senato Toplantı Salonu olarak
kullanılan ıkıncı buyuk toplantı salonuna geçılmektedir. Yine
burada, parti gruplarının kullandığı ıkı ayrı salon daha bulun
ma ktadır

Genel Kurul Salonu'nun dışında, siyasi partilere
176, 415 ve 700 kışilık üç büyük toplantı salonu ile
ayrıca 44 salon ve 352 küçüklü-büyüklü oda bulunmaktadır.
Ayrıca siyasi partilere ayrılmış yönetim büroları, komisyon toplantı
salonları, Meclis kütüphanesi, Meclis TV, bilgi işlem merkezi,
arşiv, basın büroları, lostra salonu, PTT, Hava Yolları ve Demir
Yolları bilet satış gişeleri ıle Genel Sekreterlik ve bazı hizmet

bulunmaktadır.
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Meclıs bınasında

ayrılmış

bırımleri bulunmaktadır.
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Toren salonu ön sol kanattakı uç katlı kutlededır Salonun
tepeden ışık alan galerılı bır ıç duzenlemesı bulunmaktadır. Bu
bolümun ust katı, ayaklar uzerınde yükselen bir köprü ıle ana

Bınanın aydınlattiması

yapıya bağlanmaktadır .

armatürle

Ayrıca,

ana binada 9'u insan, 16 yük asansörü bulunmaktadır.
695 özel krıstal avize ve aplik, 605 özel
sağlanmaktadır.

Isı kaynağı

linyit kömürü olarak merkezi bir kazan dairesinde
düzenlenmiştir. Isı sistemi hava kirliliğini asgariye indirmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Şu anda Meclis doğalgazla ısıtıl
maktadır ve yeni bir ısı merkezi yapılmaktadır.
Kullanılan Malzemeler ve Sembolik Önemleri

Türkiye'nin tarihsel, bölgesel ve ekonomik koşullarına uyarlanarak, mimarlıktaki çağdaşlaşma isteklerine cevap veren TBMM
Binası, bu özellikleri ile Cumhuriyet dönemi modern mimarlık
anlayışının önemli bir örneğini sunmaktadır. Depreme dayanıklı
olarak yapılan binanın dış cephesinde ise, kaplama malzemesi
olarak beJ renkli traverten kullanıldı.
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TBMM binası; dönemin kısıtlı olanaklarına rağmen, tercih
edilen mimarlık üslubu ile anıtsallığı sağlayan büyük ölçek, yüksek
kolonlar ve pencereler, üç boyutlu etki yaratan yapı kitleleri, iç
bahçeler ve mekanların birbiri ile mükemmel uyumu ile Türkiye
Cumhuriyeti'nin ideallerinin simgesi bir anıt olarak düşünüldü.
Binanın

cephesindeki taş kaplamalarda Malıköy ve
Eskipazar'dan çıkartılan travertenler kullanıldı, iç mekanlarda
kullanılan 36 ayrı renkte mermer Afyon'dan getirildi. Merrnerierin
kesilmesi sonucu artan parçaların değerlendirilmesi için mozaik
desenler yapılması düşünüldü. Şeref Holü'nün yer döşemesi
Holzmeister'in Viyana'da hazırlattığı projeye göre yaptırıldı. Yer
mozaiklerini hatırlatan döşemede soyut geometrik motiflerin
yanı sıra Anadolu kültürüne yabancı olmayan idoller yer almaktadır. Kullanılan 600 büyük avize iç mimariye uygun olarak
Holzmeister'in bürosunda çizildi, Çekoslovakya'da Bohemya
camlarından yapıldı.
Anıtsallığı çağrıştıran

neoklasik mimarlık öğeleri ile Cumhuriyetin
simgesi olan parlamento binasının iç
mekanlarında da aynı anıtsal etki gözlenmektedir. Özellikle Şeref
Holü ve Şeref Girişi, barok üslubu hatırlatan detaylara sahip
merdivenleri, kapı profilleri, galeri sütunları, mermer kaplamaları
ve özel tasarlanmış avizeleri ile görkemli bir görünüme sahiptir.
Bu mekandaki ahşap korkuluklarda buğday başağını ve insanı
simgeleyen figürler kullanılması Türkiye'nin tarım etkinliğini
vurgulamaktadır. Stilize aslan figürleri ise Anadolu'da Hitit
döneminden beri kullanılan bir güç sembolüdür ve Cumhuriyetin
gücünü sembolize etmektedir.
modernize

anlayışının

Kullanılan bazı malzemelerin miktarları:
D ış taş

kaplama

(Malıköy,

Eskipazar traverteni)

iç d öşemelerde (mermer)
iç duvarlarda (mermer)
iç duvarlarda (ahşap lambri)
Ahşap

parke

(222 ton

10.727 m2
13.652 m2
14.954 m2
9.644 m2

döşeme

Çatı kaplaması

21.567 m2

bakır)

18.462 m2

imar Planındaki Sembolik Anlamlar
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mekan, özellikle tercih edilmiştir.
Ankara'nın modern ve çağdaş bir şehir haline gelmesi için
Atatürk'ün direktifleriyle düzenlenen Ankara imar Planı Yarış
masını kazanan Prof Dr. Herman Jansen, 1928 yılında hazırladığı
imar planında, bugünkü Atatürk Bulvarı ile Dikmen Caddesi
arasında kalan üçgen alanı Bakanlıklar Sitesi olarak düzenledi.
Meclis

binasının bulunduğu
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ile başlayarak bakanlık binalarıyla devam eden
Bakanlıklar Sitesi (Devlet Mahallesi) en yüksek yerde milleti
temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ile sona ermektedir.
Bunun sembolik anlamı çok büyüktür ve Meclis Genel Kurul
salonunda yazılı bulunan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"
özdeyişiyle de örtüşmektedir.
Güven

anıtı
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Meclis Binasının Coğrafi Konumu ve Dağılımı
Bakanlıklar Sitesi'nin Çankaya'ya doğru en son ve en yüksek
noktasında yer alan Meclis Binası şehre hakim bir konumdadır.
Tüm yerleşım alanıyla dünyanın en geniş parlamento yerleş
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kelerinden biri olan TBMM kampüsü, kuzeyde inönü Bulvarı,
gL.ineyde Ömür Sokak, batıda Dikmen Caddesi, doğuda Atatürk
Bulvarı ve Güvenlik Caddesı ile çevrelenmektedir
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Yerleşke alanının kuzey bölümünde Meclis Binası yer alırken,
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doğusunda Milli Egemenlik Parkı, batısında Ziyaretçi Kabul Salonu
( 1324 m2) bulunmaktadır Parlamento Binası'nın güneyinde

LU
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Halkla ilişkiler Binası ve camii, doğusunda Muhafız Taburu (7616
m2) ve kapalı otopark ( 16544 m2), batısında Personel Binası
(8222 m2), Isı Santrali, Matbaa Binası (2221 m2), su depoları
( 1296 m2) yer almaktadır. Güvenlik Caddesi boyunca TBMM
LoJmanları, Muhafız Taburu Lojmanları, gazıno ve seralar ( 1763
m2) ile güneyınde fidanlık ve spor alanları bulunmaktadır.
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Meclis yerleşkesine girişler batıda Dikmen Kapısı (Dikmen
Caddesı), doğuda Çankaya Kapısı (Atatürk Bulvarı) olmak üzeri
ikı ayrı kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeyde inönü Bulvan'ndan
olan girış törenler dışında kullanılmamaktadır Güvenlik Caddesınden ıse ıdarı meclis personelinin ikamet ettiği lojmanlara giriş
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sağlanmaktadır.

Genel Kurul Salonunda Yapılan Son Düzenlemeler
Meclis binasında son yıllarda yapılan en büyük değişiklik
Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesi oldu. 1995 yılında Başkanlık
Divanıkararı ile Genel Kurul Salonu'nun yeniden düzenlenmesi
konusunda ulusal bir proje yarışması açıldı. Mimarlar Odası,
Mimarlık-Mühendıslık-Şehireilik ve Kentsel tasarım Proje Yönetmeliği kuralları çerçevesinde açılan yarışma sonucunda Ural
Mımarlık Şehireilik Limıted Şirketi' nin hazırladığı proje, jüri tarafın
dan birinci seçilerek uygulandı. Yeni projede milletvekillerinin
oturma düzeni amfi biçimınde oluşturularak aralarındaki görsel
ve işitsel ilişki güçlendirildı, daha modern bir dekorasyon sağlandı.
Yapılan elektronık düzenlemelerle milletvekilleri, masalarına
yerleştırilen

"parmak izi" ünitesine dokunarak kendilerini sisteme
tanıtmakta ve elektronik oylamaya katılabilmektedirler. Yine
masa üzerindeki mikrofon yardımı ile milletvekilierine oturdukları
yerden konuşma imkanı da sağlanmıştır. Tümüyle yenilenen
Genel Kurul Salonu'ndaki, bağımsız 16 Türk devletini simgeleyen
16 adet büyük avize orijinal haliyle korunmuştur.

Yapılan bu son düzenleme ile milletvekillerinin tamamının

Genel Kurul Salonu'nda oturması; hükümet ve komisyonların,
25'er koltukla kürsünün iki yanında yer alması sağlanmıştır.
Protokole ayrılan locadan 75, yabancı misyon temsilcilerine
ayrılan locadan 75, basın locasından 80 ve özel dinleyici locasından
da 725 kişi yararlanabilmektedir.
Yeni Genel Kurul Salonu 1998 yılında kullanıma açıldı.

Bahçe Düzenlemesi
TBMM yerleşkesinin bahçe düzenlemesi için 1965 yılında bir
proje yarışması düzenlendi. Bu yarışma, aynı zamanda, Türkiye'de
peyzaJ mimarlığı alanında yapılan ilk yarışma özelliği de
taşımaktadır Ziya Payzın'ın da bulunduğu jürinin çalışmaları
sonucunda Ziraat Yüksek Mühendisi Yüksel Öztan'ın projesi
birinciliğe değer görüldü.

Meclis parkı tasarımında, bakanlıklardan itibaren başlayan
aksın odak noktası durumunda olan Meclis Binasına doğru
kademelendirme yapılarak bu etki güçlendirilmiş, ön bahçe,
binayı takdim eden bir alan olarak düzenlenmiştir. Bahçe alanı,
güneyde ve kısmen doğu ve batıda iki-üç metre yüksekliğinde
bosajlı kesme taştan bir duvarla çevrilidir. Kuzeyde ise, ana cephe
duvar olmaksızın inönü Bulvarına açılmaktadır. Bu düzenleme
halkla bütünleşme isteğini vurgulamaktadır
Meclis yerleşkesinin çevre düzenlemesi kapsamında bugüne
kadar ikiyüzün üzerinde bitki türü kullanıldı. Yüksel Öztan'ın
bahçe planlaması çerçevesinde Şeref Girişi'nin önünde tasarladığı AtatürkAnıtı için 1978 yılında bir yarışma açıldı. Yarışmanın
sonucunda Hüseyin Gezer'in tasarımı jüri tarafından uygun
bulundu ve anıt 19 Mayıs 1981 tarihinde açıldı. Meclis Binası'nın
bahçe düzenlemesinin son uygulaması olan Milli Egemenlik
Parkı'nın yapımına 1985 yılında başlandı. 28 Ekim 1986

tarihinde ise tamamlandı. 1986 Dünya Barış Yılı anısına açılışı
yapılan "Milli Egemenlik Parkı" daire formlu amfisi ile sosyal
etkinliklere imkan veren, oturma ve seyir imkanı sağlayan bir
regreasyon alanıdır.
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yılında ınşa edılen "Mılli Egemenlık Meşalesi" ıle

Başkan arı Parkı"

"TBMM
katmaktadır .

kampüse ayrı bır zenginlık
bir eser olması amacıyla hazırlanan
ve Mılli Egemenlığı sembolıze eden Meşale, kampüsü n en yüksek
noktası olan Kabatepe'de yükseliyor. Yine aynı kapsamda hayata
geçırılen Başkanlar Parkı'nda, ilk Meclıs Başkanı Mustafa Kemal
Ataturk'ten bugune görev yapan meclıs başkanları birer anıt
TBMM'nın

85

yılında kalıcı

ağaçla temsıl edilıyor

.._,
2

Halkla ilişkiler Binası
Ankara'ya davet edılen ana bınanın mımarı Prof
Holzmeıster, halkla ılışkıler bınasının yarışmasız kendı danışman
ığ nda proJe,endirılmesını tavsıye ettı Sonunda, hazırlanan ıhtıyaç
programına göre Mımar Zıya Payzın, Mımar Muhıttin Gurelı ve
Mımar Behruz Çınıcı tarafından çızılecek on proJeye gore karar
verılmes, ve Meclis denetımınde, muellıf mimarın danışmanlığında
yapılması uygun göruldu Uç prOJe üzerınden yapılan çalışma
sonucu Altuğ-Behruz Çınıci çıftıne aıt proıeye karar verıldı ve
1978
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yılında

sözleşme ımzalanarak çalışmalara başlandı.Mılletvekıllerinın

vatandaşlarla

rahat goruşebılmelerı ve rahat çalışabılmelerı ıçın
ana kutlenınguney tarafına ınşa edilen ve 1984 yılında hizmete
sokulan Halkla ılışkıler Bolumu, darder katlı, altı bloktan
oluşmaktadır Burada 550 mılletvekılının her birıne bır çalışma
odası ayrılmıştır. Yine sekreter odaları ve çeşıtlı ıdarı ve hızmet
bır·mlerıne aıt yerler de bu bloklarda bulunmaktadır Arsa alanı
50 000 mL olan Halkla ılişkıler Binası'nın toplam kullanım alanı
14 bın metre karedır

içeren dört katlı blok, ön gerilimli beton
prefabrıke sıstem le ınşa edi ldı. 14.5 metre yuksekliğindekı taşıyıcı
kolonlar ile altı ve dokuz metre açıklıkla döşemeler bulunmaktadır.
Katlarda 18' er mılletvekilı odası ve karıdcrlarda ortaksekreterya
bölumlerı vardır. Odalar 12 cm kalınlığında ses tecrıtlı demantabl
bölmelerle ayrılmıştır. Çalışma bölümleri prefabrık içi boş elemanlardan oluşmaktadır Cephede yuzeylerı özel dokuyla oluşturulan
prekast elemanlar kullanılmıştır Çalışma odalarının değişken
parçaları 12 cm kalınlığında akustık ahşap, sunta uzerine melamın
kaplı panolardan yapılmıştır Yapının içınde mermer, suni mermer,
ahşap halı kullanılmıştır Pencere dağramaları alümınyum ve
Milletvekili

odalarını

giyatın sistemiıdır

Ana yapının halk gırışı aksı portaldan guneye doğru uzanan
aile ve bu eksenden diyagonal ayrılan ıkı arter ıle ıkı sımetrık
kitleye A ve B bloklara ulaşılmaktadır. Portal, aile eksenı sonunda
Meclıs Camıı bulunmaktadır. Dıyagonal yollar üzerınde toplantı
salonlarının bulunduğu ıkı kolonlu revak altından geçerek ana
gırış, bekleme salonları ıle şadırvanlı genış ve yuksek bır orta
alana ulaşılır. Paunun üzerınde doğal ışığın sağlandığı kademeli
bır kubbe bulunmaktadır Tüm katlar buradan algılanır.
Halkla ılışkıler Bınası'nın guneyinde ve ıçensinde Meclıs Camii,
ve havuz yer alan kompleksı de yıne Altuğ-Behruz Çinici
çıfti tasarlamıştır. Burası ıle Halkla ilışkıler blokları bütüncül bır
görünüm oluşturmaktadır. iki bölüm arasında oldukça büyük bir
meydan bulunmaktadır.
kıtaplık
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Yasama Dönemi : iki milletvekili genel seçimi

bu hak tanınır. Hükümeti temsilen bır bakan, bu
cevap verebilir.

arasındakı

süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca
uzatılmadığı veya seçımler yenilenmediğ i takdirde

konuşmalara

beş yıldır.

Toplantı Yeter Sayısı :

Yasama Yılı : 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona

eren

süredır.

Genel Kurul : Yasama ve denetim sürecının
sonuçlandığı; konuların görüşülup, tartışılarak en
son karara bağlandığı üst organdır. Genel Kurul,
resmi tatil günleri dışında salı, çarşamba ve perşembe
günleri saat 15.00'ten 19 00' a kadar faaliyette
bulunur. Danışma Kurulu'nun önerisı üzerine Genel
Kurul'un toplanma gün ve saatlerınde değişiklik
olabilir.

Gündem : Genel Kurul'da yürütülecek olan günlük
konuları ıçeren

hukuki nitelikli bir belgedir. Genel
Kurul çalışmalarını gündeme ve oradaki sıralamaya
göre yürütür. Gündem, Genel Kurul'un toplandığı
her gün basılı kitapçık olarak milletvekilierine ve
ilgili bakanlık ve kuruluşlara dağıtılır. Gündemdeki
konuların görüşme sırası Meclıs Başkanlığınca alınış

tarihlerine göre tespit edilir. Gündem

şu kısımlardan

Genel Kurul'un ve
komısyonların toplanabılmesi ıçın yeterli olan
milletvekili sayısını ıfade eder. Anayasa'da başkaca
bır hüküm yoksa, Genel Kurul, üye tamsayısının en
az uçte biri ( 184 mılletvekıli) ıle toplanır. Oturumu
yöneten Başkan, bırleşımi açtıktan sonra gözlem
yoluyla toplantı yetersayısının var olduğunu belirtıp
görüşmelere geçebileceği gibı, tereddüte düşerse
yoklama da yapabilir

Özel Gündem : Meclis Genel Kurulu'nun çok

önemli görülen bir veya birkaç konu hakkında,
Danışma Kurulu'nun önerisı ile yaptığı özel
görüşmelerdir. Özel Gündem konusunda inisiyatif
Danışma Kurulu'nun elindedir. Gündem kitapçığının
ıkınci basamağını "Özel Gündemde Yer Alacak
Işler" oluştursa da bu kısım genellikle boş tutulur.
Çünkü, hangı konunun/işin, hangi gün "Özel
Gündem" olarak Meclis Genel Kurulu Gündemi'ne
sunulmasına Danışma Kurulu karar verir.
Gündemdışı Konuşma : Milletvekillerının

Genel
Kurul'a duyurmakta zaruret gördükleri bir konu
hakkında, beş dakikayı geçmemek kaydıyla yaptıkları
konuşmalardır. Gündemdışı konuşma, Başkan'ın

takdiriyle olur ve bir bırleşimde en fazla üç kışiye
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Karar Yeter Sayısı : Meclis faaliyetlerınde

toplanabilmek

gibı

karar alabilmek için de belli
karar anında hazır bulunması
gerekır. Genel Kurul' da oya sunulan konular;
Anayasa'da, kanunlarda ve lçtüzük'te ayrıca bır
hüküm yoksa, toplantıya katılan mılletvekıllerının
salt çoğunluğu ile kararlaştırılır; ancak karar
yetersayısı, hiçbır şekilde Liye tamsayısının dörtte
bırınin bir fazlasından ( 139 milletvekili) az olamaz.
sayıda milletvekilinın

Birleşim:

Genel Kurul'un belli

bır

gunl.inde

açılan

toplantısıdır.

oluşur:

1) Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları,
2) Özel Gündemde Yer Alacak işler,
3) Seçımler,
4) Oylaması Yapılacak işler,
5) Meclis Soruşturması Raporları,
6) Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına
Dair Öngörüşmeler,
7) Sözlü Sorular,
8) Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komısyonlardan
Gelen Diğer Işler.

•

Oturum : Bir bırleşimın ara ıle bölünen kısımlarından

her

bırıdır.

Oturumlar normal

şartlarda

herkese

açıktır.
Kapalı Oturum :

Normal hallerde Genel Kurul
yürütür Fakat, başbakanın veya
bir bakanın ya da bir sıyası partı grubunun veyahut
yirmı milletvekilinin yazılı ıstemı üzerıne Genel
Kurul'da kapalı oturum da yapılabilir. Kapalı oturum
önergesı verılınce, kapalı oturumda bulunabilecek
şahıslar dışında herkes, Genel Kurul salonundan
çıkarılır ve kapalı oturum önergesınin gerekçesı
dinlenerek görüşmelere başlanır.
çalışmalarını açık

Üye Tamsayısı : Anayasa'nın öngördüğü toplam
mılletvekili sayısıdır

uyeliklerinde

ve bu rakam beşyuzellidir. Meclıs
üye tamsayısını

boşalma olması

değiştirmez.

ilk Toplantı : Milletvekili genel seçımı kesın
sonuçlarının

Yüksek Seçım Kurulunca ilanını takıp
eden beşıncı gun saat 15 OO'te Meclıs Genel
Kurulu'nun çağrısız toplanmasına denır.
Gelen Kağıtlar Listesi : Meclıs Başkanlığı'na gelen

kanun tasarı ve tekliflerı, resmi tezkereler ve
komisyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis
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araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru
önergelerinin yayınlanarak duyuru/masına denir .

Sıra Sayısı

:Yasama dönemının başından ıtibaren
karara bağlanan ışler, birden (ı)
başlayan bır sıra sayısı verilerek basılır ve tüm
üyelere dağıtılır. Sıra sayısı alan komisyon çalışmaları
(raporları) bu aşamadan sonra genelde, aldığı sıra
sayısı ile anılır.
komısyonlarca

u
w

f-

w
_J
_J

;.,:
·=ı

>-

And içme : ilk toplantıda gerçekleşen birleşimde,
seçilen mılletvekıllerınin Anayasa' da öngörülen
metnı kursüden yüksek sesle okumaları suretıyle
gerçekleşır ilk toplantıda bulunamayan
mılletvekillerı, daha sonra katıldıkları ılk birleşimde
and ıçerler And ıçme töreni, milletvekillerinin
seçım çevresı, soyadı ve adlarının alfabe sırasına
göre gerçekleşır.

: Meclis'te dört başkanvekili
ve bunlar, Meclis Başkanı'nın yerine
Genel Kurul görüşmelerini yönetirler ve yönettikleri
oturumlarla ilgili tutanak dergisi ve tutanak özetinin
düzenlenmesini gözetirler. Başkanvekilierinin hangi
birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan
karar verır.
Katip Üyeler : Danışma Kurulu'nun teklifi ve
Genel Kurul kararı ile sayıları artırılabilen katip
üyelerin sayısı yedidir ve bunlar; tutanakların
tutu/masını denetiemek ve tutanak özetlerini
yazmanın haricinde, Genel Kurul'da evrak okumak,
yoklama yapmak, oyları saymak, seçimlerin düzen
ve dürüstlük ıçınde geçmesini denetiemek ve söz
sırasını kaydetmekle görevlidirler
idare Amirleri: Danışma Kurulu'nun teklifi ile
idare amirlerinin sayısı üçtür
ve bunlar Meclis'in idari ve mali işleri ile kolluk
işlerıni Meclis Başkanı'nın talimatına uygun olarak
yürütür; özel törenleri idare eder; Meclis bütçesine
ilişkin teklifleri Başkan' a sunar ve giriş kartlarını
sayıları artırılabilen
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Tatil : Meclis

w

ertelenmesidır ve bu süre aza mı üç aydır. içtüzük
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Başkanvekilieri

bulunmaktadır

çalışmalarının bellı

bir sure

gereğı Meclıs, ı

Temmuz günü kendiliğinden tatile
gırer. Danışma Kurulu'nun önerısi üzerine Meclis
Genel Kurulu, tatil tarihi üzerınde değişiklik
yapabilir

dağıtır/ar.
Danışma

Ara Verme : Meclis'in herhangı bir nedenle, onbeş
günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesıdir.
Olağanüstü Toplantı : Meclıs
sırasında Cumhurbaşkanı

tatil veya ara verme
veya Meclıs Başkanı

tarafından toplantıya çağrılabilir. Cumhurbaşkanı
toplantı çağrısını doğrudan doğruya

veya Bakanlar
Kurulu'nun ıstemı üzerıne yapar. Meclis Başkanı
da gerek görürse doğrudan toplantı çağrısına
karar verebi/ır Milletvekillerınin beşte birinin
imzasını taşıyan gerekçe/i önergedeki çağrı istemini
ise, Meclıs Başkanı, en geç yedi gün içerisinde
yerıne getirir. Çağrı sonrasında, milletvekilleri,
belirtilen gün ve saatte olağanüstü toplanırlar.
Başkanlık Divanı : Milletvekillerı arasından seçilen
TBMM Başkanı, dört başkanvekili, yedi katip üye
ve üç ıdare aminnden oluşan Başkanlık Divanı,
kanunlar ve Meclis içtüzüğü'nün belirlediğı çeşitli
görevleri yerıne getirir. Genel Kurul'daki ayiamaiar
ve seçımler esnasında önemli bir yanlışlık iddiası
durumunda, Başkanlık Divanı devreye girer Meclis
Başkanı, kendine ait görevlerin yerine getirilmesi
noktasında gerekli görürse, Dıvan'ın görüşünü
alabilir Başkanlık Divanı ayrıca, dış ilişkiler,
milletvekillerı ve Meclis personelinin özlük işleri,
sağlık ve sosyalıhtiyaçları ile güvenlik gibi konulara
ilışkin düzenleyıcı kararlar alır; yönetmelikler çıkarır.

Kurulu: Meclis Başkanı'nın
siyasi parti grup başkan veya
başkanvekillerinden birisi ya da onların yazılı olarak
görevlendirdiği birer milletvekillinden oluşur. Meclis
içtüzüğü'nün pek çok maddesinde Danışma
Kurulu'na görevler yüklenir. Parti grupları arası
uzlaşmayı sağlayıcı ve Meclis çalışmalarını
düzenleyici görevler de yürüten Danışma Kurulu,
Başkan'ın istemi üzerine danışma niteliğinde görüş
de bildirir.
başkanlığında,

Siyasi Parti Grupları : Meclis'te temsil edilip de
en az yirmi milletvekili bulunduran her siyasi
partinin Anayasa ve Meclis içtüzüğü hükümleri
gereğince kurduğu organdır. Siyasi parti grupları,
Meclis içtüzüğü çerçevesinde kendi yaptıkları ve
o grubun örgüt/eniş ve işleyişini gösteren grup iç
yönetmeliklerine göre çalışırlar. Partilerin siyasi
grupları haftada bir toplantı yapar ve çalışmalarına
ilişkin değerlenmelerde bulunup, çeşitli kararlar
alırlar.

Komisyonlar : Anayasa ve TBMM içtüzüğü
çerçevesinde kurulan komisyonlar, TBMM'nin
yasama ve denetim çalışmalarında temel işlev
görürler. TBMM'de onyedi daımi komisyon
bulunmaktadır ve bunların her birinin görevi, bir
diğerinden farklıdır. Genel olarak hepsinin görevi,
TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerinin

gerçekleşmesine,

kendi görevleri dahilinde katkı
TBMM faaliyetlerinde
genellikle ilk durağı temsil ederler. Hazırlanan
kanun tasarı veya teklifleri ya da kanun hükmünde
kararname/erin görüşü/eceği ilk adres ilgili
komisyondur. Konu üzerinde burada hazırlanan
raporun adresi ise Genel Kurul'dur. Komisyonlar
için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. ilk
seçimlerin görev süresi iki, ikinci için seçilen/erin
görev süresi üç yasama yılıdır.
sağlamaktır. Komısyonlar,

Esas Komisyon : Genel Kurul görüşmelerine esas
olacak raporu hazırlayan komisyona denir.
Tali Komisyon : Çalışma konusu hakkında esas
komisyona görüş bildiren komisyona denir. Tali
komisyonların belirtilen süre içinde görüş beyanında
bulunmamaları, esas komısyonların raporlarını
hazırlamasına engel değildir.
Karma Komisyon : Adalet ile Anayasa komisyonu
üyelerinden, içtüzük'ün öngördüğü işlerin yapılması
amacıyla oluşturulan geçici komisyon/ara denir.
Buna göre Meclis'te; yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılması, yasama uyumsuzluğu ve
milletvekillerinin devamsızlığı hakkında olmak
üzere üç çeşit karma komisyon bulunmaktadır.
Genel Seçim : Anayasa ve kanunların öngördüğü
normal şartlar çerçevesinde beş yılda bir yapılan
seçime denir.
Erken Seçim : Her yasama yılı, normal şartlarda
beş yıldır. Bu beş yıllık süre dolmadan Meclis Genel
Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar
vermesine erken seçim denir. Anayasa'da belirtilen
şartlar gereğince, Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle
de erken seçime gidilebilir.
Ara Seçim : Meclis üyeliklerinde boşalma olması
durumunda yapılan seçimdir ve her seçim
döneminde yalnızca bir defa yapılır. Ancak genel
seçimin üzerinden otuz ay geçmemiş ise, ara seçim
yapılamaz. Boşalan üyelik/erin sayısı, üye
tamsayısının yüzde beşini bulduğu takdirde ara
seçimlere gidilir ve bunun ıçin tanınan süre üç
aydır. Genel seçimlere bir yıla ara seçim yapılamaz.
Bunlardan ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin
TBMM'de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı
takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü
ara seçim yapılır.
Oylama: Genel Kurul'da tüm kararlar oya
sunulmak suretiyle alınır veya alınmaz; işaret, açık

ve gizli olmak üzere de üç tür oylama şekli vardır.
Anayasa, kanunlar ve lçtüzük hangi oyla ma
şeklinin, hangi hallerde kullanılacağını belirlemiştir.
işaretle Oylama : işaretle oylama, üyelerin el
kaldırması,

tereddüt halinde ayağa kalkmaları, beş
üyenin ayağa kalkıp da önende bulunması
durumunda salonda olumlu ve olumsuz oy
verenlerın ikiye bölünerek sayılmaları yoluyla yapılan
oylama türüdür. Oylama sonucuna ılişkın bır çelişkı
durumu söz konusu olursa, ışaretle oylamanın
elektronik cihazla yapılması yoluna gidilir. işaretle
oylama en fazla uygulanan oylama yöntemidir.
Açık

Oylama : Aç ı k oylama farklı şekillerde
gerçekleşebilir. Hangi açıkoylama şeklinin
uygulanacağına Genel Kurul karar verır. Açık
oyla ma; üzerinde milletvekillerinın ad ve soyadlarıyla
seçım çevrelerinın yazılı olduğu oy pusulalarının
kutuya atılması veya elektronik oylama
mekanizmasının çalıştırılması ya da ad cetvelinın
okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa
kalkarak "kabul", "ret" veya "çekimser"
kelimelerınden birini yüksek sesle söylemesi suretiyle
yapılan oylamadır

Gizli Oylama : Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan
yuvarlakların (zarf konularak) kürsüden kutuya
atılması suretıyle yapılan oylamadır. Beyaz yuvarlak
olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak
olumsuz oy anlamanı gelmektedir. Milletvekıllerı
tercihlerıni özel olarak hazırlanan kabınierde
gerçekleştirirler.

Yasama Sorumsuzluğu: Milletvekillerinin yasama
ve denetim faaliyetlerindeki oy ve sözlerinden ve
bunları Meclis dışında tekrarlamalarından dolayı
hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaklarını ifade
etmektedir. Yasama sorumsuzluğu mutlak ve
süreklidir.
Yasama Dokunulmazlığı : Yasama
dokunulmazlığı, milletvekillerınin ceza
kovuşturmalarından muaf tutulmalarını temın
eden bır ayrıcalıktır. Bir diğer ifadeyle, seçımden
önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen
milletvekilinin, Meclis Genel Kurulu kararı olmadıkça
alıkonamaması, sorguya çekılememesı,
tutuklanamaması ve yargılanamaması durumudur.
Yasama dokunulmazlığının, Anayasa'da öngörülen

içtüzüğü, "sessiz anayasa" veyahut "gizli anayasa"
olarak da nitelendirilmektedir. Daha çok gayri
resmi atıflara matuf olan bu iki nitelendirme,
Meclis'in Anayasa değişikliği usullerini dahi
belirlemesi nedeniyle yapılmaktadır. Bu da
içtüzük'ün gerek parlamento ve gerekse de ülke
siyaseti için önemini ortaya koymaktadır. Bizzat
TBMM tarafından yapılan içtüzük, Anayasa'nın
Yasama Organı ıçin koyduğu genel kuralları ayrıntılı
bıçimde tespit ve ıfade amacı gütmektedir. Buna
rağmen kanun sayılmayıp Meclis kararı olarak
ifade olunmaktadır.

Kanun : Parlamentoların kabul ettiği genel, sürekli
ve zorunlu hukuki düzenlemelere kanun (yasa)
denir. Kanunlar, daha önceden belirlenmiş olan
kanun yapma yöntemleri ile çıkarılırlar. kanun
yapma işlemine kısaca, yasama etkinliğı de denır
Kanun Tasarısı ve Teklifi : Kanun teklif etmeye
bakanlar kurulu ve mılletvekilleri yetkilidir. Bakanlar
kurulunun yaptığı önerıye "kanun tasarısı",
milletvekillerinin yaptığı öneriye ise "kanun teklifi"
denir. Her ikisine birden kısaca "kanun önerisi"
adı verilir. Kanun tasarısında bakanlar kurulunun
bütün üyelerinin imzasının bulunma zorunluluğu
var iken, kanun teklifinde milletvekillerinin tamamını
bağlayan bir durum söz konusu değildir Kanun
teklifinde en az bir milletvekıli de bulunabilir,
birden fazla milletvekili bir araya gelip ortak tekiifte
de bulunabilir.

önergeyle ıstenebılir Gelen
listesine alınan bu istem, milletvekıllerine
ve hükümete duyurulur. Genel görüşme açılıp
açılmamasına Genel Kurul'da karar verilır.
Kağıtlar

Yeniden Görüşme : Genel Kurul gündemındekı
kanun tasarı veya teklifinın tümunun
aylanmasından önce, tasarı veya teklıfın belli bır
maddesınin gerekçeli bir önerge ıle yenıden

Değişiklik Önergesi : Milletvekillerinin, ilgili
komisyonun veyahut hükümetın Genel Kurul
gündemindeki kanun tasarı veya teklifi hakkında
bir değişiklik önergesı vermesıne denir. Değışiklik
önergesi ile bır maddenın reddi, tümünün veya
bir maddenin komisyona iadesi ya da metne ek
veya geçici madde eklenmesi istenebilir. Değişıklik
önergesinde, değiştirilmesi, kaldırılması veya
eklenmesi istenen hükümler açıkça belirtilmek
zorundadır.

Genel Görüşme : Toplum ve devlet faaliyetlerini
ilgilendiren bır konunun Genel Kurul'da
görüşülmesidir. Genel göruşme; hükümet, sıyası
parti grupları veya en az yirmi milletvekili tarafından
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görüşülmesınin istenmesıdır. Yenıden goruşme
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önergesını

w

esas komısyon veya hükümet verebilır
ve bu durum bir defaya mahsus olur Bu ıstem,
Danışma Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra Genel
Kurulca, görüşmesiz ve işaret yoluyla karara
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bağlanır.

Öncelikle Görüşme : Herhangı bır kanun tasarı
veya teklıfinin Genel Kurul gündeminde
kendısinden önce yer alan diğer kanun tasarı veya
tekliflerinden daha önce görüşülmesıdır. Bunun
ıçin hükumet veya esas komısyon gerekçelı olarak
Genel Kurul'a başvurur ve bu ıstem Genel Kurul'da
işaret oyuyla karara bağlanır.
Meclis Araştırması : Belli bir konu hakkında bilgı
edinebilmek ıçin Meclis tarafından yapılan
incelemedir. Meclis araştırması, genel hükümlere
göre seçilecek özel bir komisyon tarafından
yurütülür. Komısyonun üyelerı ve çalışma detayları,
Meclis Başkanlığı'nın teklifi ıle Genel Kurulca tespıt
edilir Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclıs araştırması
kapsamı dışındadır.

Soru Önergesi : Başbakan veya bakanların sözlü
veya yazılı olarak cevaplandırmaları amacıyla
milletvekillerinin belli konular hakkında bilgi
istemeleridir. Soru önergesi, kısa ve gerekçesiz
olmalıdır. Ayrıca, kişilik ve özel yaşama ilişkin
konular ile kişisel yorum ıçermemelidir.

istısnaları vardır.

TBMM içtüzüğü : Anayasa kuralları ışığında
TBMM'nin kuruluş ve işleyışını düzenleyen Meclıs
kararlarının bütünü olarak tanımiaman TBMM

Başkanlık'tan bır

Gensoru : Bakanlar kurulunun genel polıtıkası
veya herhangı bir bakanın kendi bakanlığında
izlediği politika ve etkinlikler hakkında Meclis
tarafından yapılan bir denetim yoludur Gensoru
önergesı bır siyası partı grubu yada en az yırmı
milletvekilınin ımzasıyla verilir. Genel Kurul, gensoru
önerisi üzerine Bakanlar kurulunu veya ılgıli bakanı
düşürebılır.

Meclis

Soruşturması

: Görevde bulunan veya
olan başbakan ve bakanlar
hakkında Meclıs üye tamsayısının en az onda
bırınin vereceğı bır önerge ıle Meclıs soruşturması
açılabilır. Meclis soruşturmasının açılıp açılmamasına
Genel Kurul'da gızli oyla karar verilir. Netıcede
soruşturmanın açılmasına karar verılırse, onbeş
kişilik bır komısyon kurulur ve bu komisyonun
hazırlayacağı rapor, Genel Kurul'da karara bağlanır.
llgilı başbakan veya bakan Yüce Dıvan' a sevk
görevınden ayrılmış

edılebılır.
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