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SUNUŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz adına yasama, denetim, temsil 

görev ve yetkileri kapsamında önemli çalışmaları yerine getirmektedir. 

Ülkemizin gelişen demokrasisi, kalkınma yolundaki dinamik yapısı 
ve her alandaki güçlü potansiyeliyle uluslararası alanda etkinliği ve ağırlığı 
sürekli artmaktadır. Milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de demokrasimizin ve kalkınmanın en büyük güç kaynağı 
olarak ülkemizin gelişmesi, güçlü, özgür ve çağdaş hâle gelebilmesi için 
çalışmaktadır.

Dünyada yaşanan gelişmeler parlamentoların idari teşkilatlarına 
yansırken onlara, yasama sürecindeki organların ve aktörlerin ihtiyaç 
duyacağı hizmetleri her geçen gün daha nitelikli olarak vermeleri hususunda 
sorumluluk yüklemektedir. 

Bu hizmetler yasama sürecine bilgi ve belge desteği sunulmasından 
parlamenter diplomasi faaliyetlerine ilişkin çalışmalara,  uygun çalışma 
ortamlarının sağlanmasından etkili idari kararların alınmasına kadar çok 
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. 

Bu kapsamda, 24. Dönem 1, 2, 3, 4. Yasama Yılları içerisinde, TBMM 
olarak milletvekilleri, yasama, denetim, basın-yayın, medya, kültür, 
sanat, spor, İdari Teşkilat, bilgi ve bilişim teknolojileri, halkla ilişkiler ve 
sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz ilk 
uygulamalar “TBMM’de İlkler” adlı bu kitapçıkta toplanarak kamuoyuyla 
paylaşılmaktadır.

Hedefimiz; Gazi Meclisimizi, milletimize layık, etkin, verimli ve 
çağın sunduğu teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanabilen kurumsal 
bir yapıya kavuşturmak ve bu haliyle dünyada da örnek gösterilen bir 
parlamento haline getirmektir.

Ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunan ve TBMM çatısı 
altında birlikte faaliyet yürüttüğümüz siyasi partilerin grup başkanlarına, 
başkanvekillerine, komisyon başkanları ve üyelerine, milletvekillerine ve 
İdari Teşkilatımızda görev yapan bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim.

  
 Cemil ÇİÇEK
 TBMM Başkanı
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        Milletvekillerine İlişkin Faaliyetler;

1. TBMM’de seçmenlerin temsil oranı %95 gibi çok yüksek bir 
orana ulaşmıştır.

2. 2011 Milletvekili seçimleri sonucunda TBMM’deki kadın 
milletvekili sayısı 79 ile %14,4 oranına ulaşmıştır. Bu sayı ve oran 
Cumhuriyet tarihinde en yüksek sayı ve oran olmuştur.

3. Aynı dönemde 3 kadın milletvekili TBMM Başkanvekili seçilerek 
Başkanlık Divanı’nda yer almıştır.

4. TBMM’de 3 kadın milletvekili İhtisas Komisyonu Başkanlığını 
üstlenmiştir. 

5. TBMM Genel Kurulunda kadınların pantolon giyebilmelerine 
ilişkin İçtüzük değişikliği yapılmıştır.

6. TBMM Genel Kurulunda kadın milletvekilleri başörtüsü ile 
yasama faaliyetlerine katılmaya başlamıştır. 

7. Cezaevinde tutuklu iken milletvekili seçilen 8 üye serbest 
bırakılmadığı için, muhalefete mensup toplam 166 milletvekili 
Meclisin ilk açılış günü ve izleyen 5 birleşim yemin etmemiştir.

8. Cezaevinde tutuklu iken seçilen 8 milletvekili çeşitli tarihlerde 
serbest kaldıktan sonra and içerek görevlerine başlayabilmiştir. 
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9. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanlığına seçilmiştir.

10. 10 milletvekili belediye başkanlığına seçilerek bu görevi tercih 
etmiştir. Bu dönemde 2 kadın milletvekili Belediye Başkanı 
olmuştur.

11. TBMM Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı Eski Üyeleri 
ile dışarıdan atanan Bakanlara verilen kimlik belgesinin, tüm 
resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik 
hükmünde olabilmesi sağlanmıştır.

Yasama ve Denetime İlişkin Faaliyetler;

12. Başkanlığa verilen kanun teklifi sayısı 16 Eylül 2014 tarihi 
itibarıyla rekor bir sayıyla 2.373’e ulaşmıştır. Bundan önceki en 
çok kanun teklifinin verildiği dönem; 1.365 sayısı ile 20. Yasama 
Dönemi olmuştur. 

13. Başkanlıkça işleme alınan yazılı soru önergesi sayısı 16 Eylül 
2014 tarihi itibarıyla rekor bir sayıyla 51.319’a ulaşmıştır. Bundan 
önceki en çok yazılı soru önergesinin işleme alındığı dönem; 
22.994 önerge ile 22. Yasama Dönemi olmuştur.

14. Başkanlıkça işleme alınan sözlü soru önergesi sayısı 16 Eylül 
2014 tarihi itibarıyla rekor bir sayıyla 6.118’e ulaşmıştır. Bundan 
önceki en çok yazılı soru önergesinin işleme alındığı dönem; 
2.590 önerge ile 22. Yasama Dönemi olmuştur.

15. Başkanlıkça işleme alınan Meclis araştırması önergesi sayısı 16 
Eylül 2014 tarihi itibarıyla rekor bir sayıyla 2.843’e ulaşmıştır. 
Bundan önceki en çok Meclis araştırma önergesinin işleme 
alındığı dönem; 1.101 önerge ile 23. Yasama Dönemi olmuştur. 
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16. Güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin parlamenter gözetimini 
gerçekleştirmek üzere kanunla TBMM’de bir ihtisas komisyonu 
-Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu- kurulmuştur.

17. Bu dönemde kurulan Kamu Denetçiliği Kurumuna TBMM Genel 
Kurulunda Kamu Baş Denetçisi ile Dilekçe ve İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 
5 Kamu Denetçisi seçilmiştir.

18. TBMM Genel Kurulunda yaşanan olaylar nedeniyle TBMM’de 
grubu bulunan siyasi partiler “Meclis çatısı altında millî ahlaka, 
erdeme, siyasi etiğe, temel kişi hak ve özgürlüklerine müdahale 
niteliğindeki her türlü söz ve fiilin şiddetle karşısında olacaklarına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve siyasi parti 
gruplarının ortak duygu ve düşünceleri” paylaştıklarına ilişkin 
bir “Ortak Bildiri” imzalamışlardır.

19. Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçilerek, TBMM Genel 
Kurulunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından adına düzenlenen 
tutanağı almış ve and içerek görevine başlamıştır.

20. Aynı anda yeni Anayasa ve İçtüzük çalışmaları kapsamında 
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit temsiline dayalı         
2 “Uzlaşma Komisyonu” oluşturulmuştur. 

21. Her siyasi parti grubundan bir milletvekilinin katılımıyla “Siyasi 
Etik Komisyonu” kurularak çalışmaları rapor haline getirilmiş, 
bir kanun teklifi taslağı oluşturulmuş ve siyasi parti grupları ile 
paylaşılmıştır. 

22. Terör ve şiddet olaylarının sona ermesi için “Toplumsal Barış 
Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi 
Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmuştur.
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23. En son 22. Yasama Döneminde kurulan 5 Meclis Soruşturması 
Komisyonundan sonra bu dönem, 4 eski bakan hakkında 
soruşturma komisyonu kurulmuştur.

24. Başkanlığın İçtüzük uyarınca iade ettiği soru önergelerinin 
işleme alınması için milletvekilleri tarafından idari yargıda dava 
açma yoluna gidilmiştir. 

25. Türkiye’de demokratik siyasi hayatı kesintiye uğratan askeri 
darbe ve muhtıralar Meclis araştırmasının konusu yapılarak 
Meclis Araştırması Komisyonunca incelenmiş ve rapora 
bağlanmıştır.

26. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kanunla 
“Türkiye İnsan Hakları Kurumu“ kurulmuştur. Kurum yürüttüğü 
çalışmalar hakkında yılda en az bir defa TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunu bilgilendirecektir. 

27. Anayasa ve İçtüzük metinleri İngilizceye çevrilip dağıtılmıştır. 

28. “Parlamenter Denetim Sempozyumu” düzenlenerek siyasi parti 
grubu temsilcileri, ilgili akademisyen ve uzmanların katılımı 
ile parlamenter bilgi edinme ve denetim yolları akademik ve 
uygulama boyutlarıyla tartışma konusu yapılmıştır.

29. “Kanun Yapım Süreci Sempozyumu” düzenlenerek siyasi 
parti grubu temsilcileri, ilgili akademisyen ve kamu kurumları 
uzmanlarının katılımı ile kanun yapım süreci teorik ve pratik 
yönleriyle değerlendirilmiştir.

30. Türk Dil Kurumu ile işbirliği içerisinde Başbakanlık ve diğer ilgili 
bakanlıkların temsilcilerinin de katılımıyla Türkçe’nin yasama 
belgelerinde düzgün ve etkili kullanımı konusunda çalıştay 
düzenlenmiştir.
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31. Başbakanlık, Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılımıyla “Kanun Yapım Tekniği Çalıştayı” düzenlenerek kanun 
tekniğinde karşılaşılan sorunlar, çözümü ve norm koyma 
tekniğinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecekler ele alınmıştır.

32. Başbakanlıktan ve bütün bakanlıklardan gelen katılımcılarla 
soru önergelerinin işlemlerinde karşılaşılan sorunlar bir 
çalıştayda ele alınarak karşılıklı olarak yapılabilecek düzeltici 
faaliyetler geliştirilmeye çalışılmıştır.

33. Kamu kurumlarında yasama tekniği konusunda normlar 
oluşturularak metin yazımında ortak kültür oluşturmak ve 
yasama görevi icra edenler arasında işbirliğini geliştirmek 
amacıyla bütün bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla                
“Kamu  Kurumları Yasama Bilgilendirme Eğitimi” düzenlenmiştir.

 
Kamu Kurumları Yasama Bilgilendirme Eğitimi

34. Parlamento hukuku alanında çok sayıda yayın çalışması yapılarak 
uygulayıcıların ve akademisyenlerin istifadesine sunulmuştur.

35. Yasama Bilgisi Testi Projesi kapsamında yasama ile ilgili bilgi ve 
farkındalık düzeyinin geliştirilmesi için yasama faaliyetleri ile 
ilgili sorular ve cevapları hazırlanarak TBMM İnternet sitesinde 
yayınlanmaya başlanmıştır.
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Basın, Yayın ve Medya Faaliyetleri; 

36. Milletvekilleri ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haber ve 
makaleler, her gün saat 07:00 itibariyle kurumsal e-posta 
adreslerine gönderilmeye başlanmıştır.

37. TBMM ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan kurumsal haberler, 
bütün İdari Teşkilata her gün saat 07:00 itibariyle gönderilmeye 
başlanmıştır.

38. Yayınların daha kaliteli ve yüksek çözünürlüklü (HD) yapılabilmesi 
amacıyla, Eski Senato Salonunda HD Robotik Kontrollü Kamera 
Sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

39. Türkiye ile ilgili yabancı basında yer alan 5.780 haber ve TBMM 
Başkanıyla ilgili 28 haber yerel ağ servisinde “Yabancı Basında 
Türkiye” başlığı adı altında yayınlanmıştır.

40. Basın mensuplarının elektronik ortamda TBMM faaliyetlerinden 
bilgi almalarını sağlamak üzere “Elektronik Bilgilendirme 
Panosu” uygulaması ve TBMM İnternet sitesinde de program 
akış takvimi yayınına başlanmıştır.

41. TBMM’de görev yapan basın ve yayın mensuplarına; gündeme 
ilişkin duyurular, TBMM Başkanının günlük programı, TBMM’yi 
ziyaret eden yabancı heyet duyurusu ve TBMM İdari Teşkilatı 
tarafından yapılan basın açıklamaları, e-posta ile gönderilmeye 
başlanmıştır.

42. Televizyon yayınlarında görselliğin artırılması amacıyla arka fon 
(bluebox) uygulamaları geliştirilmiştir.



T B M M ’ D E
İLKLER

13

43. Stenografi kurslarında faydalanılacak kaynak eser niteliğinde 
“Stenografi El Kitabı” hazırlanarak basılmıştır.

 

Stenografi El Kitabı

44. Komisyon tutanaklarına emsal teşkil etmesi amacıyla Adalet 
Komisyonuna ait örnek bir “Tutanak Dergisi” basılmıştır.
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45. “TBMM Çocuk” İnternet portalı açılmış, TBMM çocuk kitapları 
bastırılmıştır. 

 
TBMM Çocuk Portalı

                         

46. TBMM Çocuk İnternet portalında yayınlanması amacıyla “TBMM 
Çocuk Çizgi Film ve Animasyon Yarışması” düzenlenmiştir. 

47. TBMM’nin faaliyetlerinin bölgesel, yerel basın ve İnternet 
medyasında da duyurulması amacıyla bilgilendirme e-postaları 
gönderilerek “Basın Bülteni”  uygulamasına başlanmıştır. 
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Kültür, Sanat ve Spora İlişkin Faaliyetler;

48. Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne tüm TBMM başkanlarının 
yağlıboya tabloları yaptırılmıştır.

49. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın 
eseri olan TBMM’de bulunan seramik sehpalar ve objeler restore 
edilmiştir.

50. TBMM’de bulunan tüm depolar düzenlenmiş, envanteri 
çıkarılmıştır. 

51. TBMM tanıtım kitapları 8 dilde (Almanca, Arapça, Çince, 
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Kazakça ve Rusça) basılmıştır.

TBMM Tanıtım Kitabı (Çince)

52. Milli Saraylara bağlı Veliaht dairesinin restorasyonu tamamlanmış 
olup, bu mekan “Milli Saraylar Resim Müzesi” olarak hizmete 
girmiştir.

53. TBMM yerleşkesinde, görsel hafıza oluşturmak ve fotoğraf 
sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla TBMM personeli arasında 
“TBMM’de 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.
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54. Ana Bina ile Yeni Halkla İlişkiler Binası arasına bağlantı tüneli 
yapılarak, tünel duvar ve tavanlarına Türkiye’nin illerini anlatan 
resim çalışması yapılmıştır (Anadolu Medeniyet Yolu). 

 
 Anadolu Medeniyet Yolu

55. Yeni Halkla İlişkiler Binasında Klasik Türk Sanatları çalışması 
(resim, çini, minyatür, tezhip vb.) yapılmıştır.

 
Yeni Halkla İlişkiler Binası Sanat Çalışmaları

56. TBMM Ana Binanın “Kültür Varlığı” olarak tescili sağlanmıştır.
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Halkla İlişkiler Faaliyetleri;

57. Vatandaşların hafta sonu TBMM yerleşkesini rehber eşliğinde 
gezebilmeleri amacıyla “Halk Günü” uygulaması başlatılmış, 
tanıtım broşürü hazırlanmıştır. Ziyaretçilere günün anısına 
“Ziyaretçi Belgesi” verilmektedir.

 
Halk Günü

58. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 
TBMM Ana Binanın dış yüzeyinde 4 gün boyunca halka açık ışık, 
lazer, ses ve havai fişek gösterileri yapılmıştır.

59. “Rehberlik ve Tanıtım Bilgi Sistemi” kurulmuştur. TBMM’ye gelen 
ziyaretçilerin kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, 
ziyaretçi sayısı ile ilgili günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin 
tutulması sağlanmıştır.
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60. TBMM’yi tanıtan broşür İngilizce olarak yayınlanmıştır.

61. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni tanıtan Türkçe ve İngilizce broşür 
yayınlanmıştır.

62. Ziyaretçi Kabul ve Rehberlik Hizmetleri’nde görevli personel için 
standart kıyafet uygulamasına geçilmiş, söz konusu personele 
halkla ilişkiler, protokol ve nezaket kuralları, işaret dili, tutum 
eğitimleri ile etkinliklerde görev alan personele fotoğrafçılık 
eğitimi verilmiştir.

 

 Halkla İlişkiler Personeline Eğitim

63. Engelli,    yaşlı,   hasta  ve hamile ziyaretçilere  hizmet vermek 
amacıyla Ziyaretçi Kabul Binasında “Özel Hizmet Bankosu” 
açılmıştır. Bankoda tekerlekli sandalye ve refakat hizmeti 
verilmektedir.

 
Özel Hizmet Bankosu

64. Milletvekili randevu sistemi ile ziyaretçilere randevularının 
onaylandığına ilişkin kısa mesaj (SMS) gönderilmeye 
başlanmıştır.
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Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri;

65. Depolarda kullanılmayan ihtiyaç fazlası malzemeler okullara ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 

66. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle çeşitli 
kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından TBMM ödüle layık 
görülmüştür.

67. TBMM  bahçesinden toplanan meşe palamutları “Bir Palamut, 
Bin Umut” projesi çerçevesinde üniversitelerin Ziraat 
Fakültelerine gönderilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 
2012 yılında toplananlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat 
Fakültesine, 2013 yılında toplananlar da Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ile Orman Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

68. “Sigara Bırakma Kampanyası” düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 
Sağlık Bakanlığınca TBMM ödüle layık görülmüştür.

 

“Dünya Tütünsüz Günü” Ödül Töreni
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69. Sevgi Evlerinde kalan 300 öğrencinin de katıldığı 2 gün süren 
“TBMM Çocuk Karne Şenliği” düzenlenmiştir.

 

 

“TBMM Çocuk Karne Şenliği” 

70. Manisa - Soma’daki ilk ve ortaokul öğrencilerinin tümüne TBMM 
çocuk kitapları gönderilmiştir.

71. Şehit ailelerine ve Gazilere Özel Loca uygulaması başlatılmıştır.

72. Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla, TBMM’nin 
ev sahipliğinde “Emniyet Kemeri Sizi Sevdiklerinize Bağlar” 
programı gerçekleştirilmiştir. 

73. TBMM’nin ilk “Kamu Spotu” işitme engellilere yönelik olarak 
hazırlanmış ve ulusal kanallarda yayınlanmıştır. 

74. Görme engelliler için Braille alfabesiyle “Milletvekili Albümü ve 
Tanıtım Kitapçığı” basılarak kütüphanelere gönderilmiştir. 

75. “Engelsiz Meclis” uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen 
faaliyetlerle ilgili broşür hazırlanmış ve engellilerle ilgili faaliyet 
gösteren 1.136 Sivil Toplum Kuruluşuna gönderilmiştir.
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76. “Engelsiz Meclis” uygulaması çerçevesinde tutanak özetlerinin 
seslendirilmiş metinleri hizmete sunulmuştur.

 
Sesli Tutanak Özeti

77. TBMM Yerleşkesi, engellilerin erişimine uygun hale getirilmiştir 
(fiziki çalışmalar, engelli asansörleri, engelli tuvaletleri, engelli 
otoparkı vb.).

                           

 

TBMM Yerleşkesi İçinde Engelliler İçin Yapılan Fiziksel Düzenlemeler
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78. İşitme engelliler için “Çağrı Merkezi” (0 312 420 75 00)
oluşturulmuştur. 

79. “Alo Sağlık Hattı” (0 312 420 0 112) kurulmuştur. 

80. Milletvekillerinin cep telefon numaralarını bildirmeleri halinde; 
mesai saatleri dışında ve hafta sonu tüm gün “Nöbetçi Sekreterya 
Hizmeti” verilmeye başlanmıştır.

81. Görme engelliler için katlanır tip kabartma baskılı kampüs 
haritası hazırlanmıştır. Görme engelliler ve görme güçlüğü 
bulunanlar için ayrıca Braille alfabesi ve büyük puntoyla “TBMM 
Tanıtım Kitapçığı” yayınlanmıştır.

TBMM İdari Teşkilatına İlişkin Faaliyetler;

82. TBMM güvenlik hizmetleri askerî kolluk yerine tümüyle Emniyet 
Genel Müdürlüğünce tahsis edilen personel eliyle yürütülmeye 
başlanmıştır.

83. Türkiye’nin dış politika öncelikleri ve TBMM tarafından yürütülen 
parlamenter diplomasi çerçevesinde TBMM personelinin belli 
bir ülke üzerinde - başta parlamentolar arası ilişkiler, ikili ilişkiler, 
temel profil vb.- uzmanlaşarak bilgi üretmesini sağlamak 
amacıyla “Ülke Uzmanlığı Projesi”  başlatılmıştır. 

84. Kamu kurumlarına yönelik “Stenografi Eğitimi” programı 
düzenlenmiştir. 

 

Stenografi Eğitim Programı Sertifika Töreni
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85. Yasama uzmanları yüksek lisans ve doktora çalışmaları için yurt 
dışına gönderilmeye başlanmıştır.

86. Üniversitelerle akademik alanda daha yakın işbirliği yapılması, 
TBMM konulu yüksek lisans ve doktora çalışmalarının 
desteklenmesi, üniversitelerde yasama ve denetim süreçlerini 
anlatan sunumlar yapılması, üniversite öğrencilerinin TBMM’yi 
ziyaret etmesi amacıyla “Üniversitelerle İşbirliği Projesi” 
başlatılmıştır.

87. Komisyonların ve bürolarının işleyişi ile ilgili rehberler 
hazırlanmıştır.

88. Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) Projesi kapsamında yürürlükteki 
kanunların güncel metinlerine, genel ve madde gerekçelerine, 
komisyon raporlarına, Genel Kurul görüşme tutanaklarına, 
değişiklik önergelerine, görüşmelerdeki soru-cevap işleminde 
sorulan sorular ile verilen cevaplara madde bazında İnternet 
ortamında erişim sağlanmıştır.

89. 1 Aralık 2011 tarihli 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanunu çıkarılarak 13 Ekim 1983 tarihli 2919 sayılı TBMM Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni 
Teşkilat Kanunu ile hiyerarşinin azaltıldığı, yatay örgütlenmenin 
benimsendiği, insan kaynakları yönetiminin liyakat ve objektif 
ilkelere dayandırıldığı bir yönetim yapısı ve işleyişi oluşturulmuş, 
sınavsız personel alımına son verilmiştir.

90. TBMM’de geçmişte uzman yardımcısı olarak göreve başlayan bir 
personel TBMM Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

91. Dünya Parlamentoları Genel Sekreterler Birliği Yönetim Kuruluna 
ilk kez bir Türk bürokrat seçilmiştir (TBMM Genel Sekreteri).
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92. TBMM’nin ev sahipliğinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin 
parlamenterlerinin ve bürokratlarının katılımı ile bütçe ve diğer 
mali konularda bir çalıştay düzenlenmiştir.

 
Uluslararası Kamu Mali Yönetimi Çalıştayı

93. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı “2013-2017 Stratejik Planı”                      
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

94. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının tüm proje ve faaliyetlerinin 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla,                  
“Proje Yönetim Bilgi Sistemi” kurulmuştur. 
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95. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kamu İç Kontrol Standartları 
Uyum  Eylem  Planı  hazırlanarak,  görevliler  için iç  kontrol sistemi 
farkındalık  ve  kalite  yönetim sistemi eğitimleri verilmiştir.

96. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı “2014 yılı Performans Programı” 
hazırlanmıştır.

97. İdari Teşkilatın yapacağı faaliyet ve projelere ilişkin Eylem Planı 
hazırlanmıştır (2013 ve 2014 eylem planları). Eylem planlarına 
esas olmak üzere Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında bütün 
başkanlıklar bünyesinde çalışanların katılımı ile çalıştaylar 
düzenlenmiş, eylem planında yer alacak faaliyetler belirlenmiştir.

98. TBMM İdari Teşkilatı ile kamu kurum ve kuruluşları arasında “Kamu 
Kurumları ile İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi” başlatılmıştır. Bu 
çerçevede ilk defa bütün kamu kurumlarında Strateji Geliştirme, 
İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler, Kütüphane ve Arşiv hizmetleri yöneticileri TBMM’de bir 
araya getirilmiştir. Daha sonra bu toplantılar diğer kurumların 
ev sahipliğinde devam etmiştir. Ayrıca, söz konusu birim 
yöneticileri arasında iletişim ağı kurulmuştur.

99. TBMM’de 14 yıl aradan sonra 15 unvanda “Görevde Yükselme 
Sınavı” ve 7 unvanda “Unvan Değişikliği Sınavı” açılmış,                                      
479 personel başvuruda bulunmuş ve süreç tamamlanmıştır. 
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100. Sosyal etkinlik grupları (Halkoyunları Kulübü, Bağlama Kulübü, 
Fotoğrafçılık Kulübü, Gönüllü Hizmetler Kulübü, Çevre Kulübü)  
oluşturularak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 
Sevgi Evlerinde Kalan Çocukların TBMM Ziyareti (Gönüllü Hizmetler Kulübü)

101. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Komisyonu ve Risk 
Değerlendirme Ekibi kurulmuştur.

102. Milletvekili rozetlerinin benzer ve kopyalarının yapılmasının 
önlenmesi amacıyla Türk Patent Enstitüsüne tescil başvurusunda 
bulunulmuştur. 

103. Üniversite hastaneleriyle milletvekillerine ve bakmakla 
yükümlülerine daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için         
“Sağlık Hizmeti Alım Protokolleri” imzalanmıştır.

104. Performans Değerlendirme Sistemi kurularak uygulanmaya 
başlanmıştır. 

105. “TBMM’de Esnek Çalışma Alanları Araştırması” yapılmıştır.

106. TBMM’de etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla 
“TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Etik Rehberi” hazırlanmıştır.
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107. Eğitim görevlileri ile zamandan ve mekândan bağımsız eğitim 
sistemine geçmek üzere “TBMM Uzaktan Eğitim Sistemi” 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

108. Hukuk müşavirleri, “Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)” Kurum Portalı 
eğitimi almış ve kullanmaya başlamıştır.

109. Daha önce Hazine avukatları tarafından takip edilmekte olan adli 
ve ceza davaları ile icra takipleri hukuk müşavirlerince yapılmaya 
başlanmıştır.

110. Darbe konulu bir davaya (12 Eylül Davası) müdahil olunmuş, 
duruşmalar takip edilmiştir.

111. Personelin görev uçuşlarından elde edilen millerin kamu mili 
hesabına aktarılmasına başlanmıştır.

112. Milletvekili danışman ve yardımcı personelinin TBMM’yi 
tanımaları ve çalışmalarına rehber olması amacıyla “Milletvekili 
Sekreterinin El Kitabı” basılmıştır.

113. TBMM çalışanları için 6 dilde (Almanca, Arapça, İngilizce, 
İspanyolca, İtalyanca, Rusça) ücretsiz yabancı dil kursları 
düzenlenmiştir.

114. TBMM yerleşkesi içinde bulunan ve milletvekili ile aileleri ve 
TBMM personelinin faydalandığı Sağlık Merkezi kaldırılarak 
Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 
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Bilgi ve Bilişim Teknolojilerine İlişkin Faaliyetler;

115. Komisyonların İnternet sayfalarının tek platformda toplanarak 
ortak bir şablonla yayın yapması ve içerik yönetimi eklenmesi 
amacıyla “İhtisas Komisyonları Portalı” kurulmuştur.

 

İhtisas Komisyonları

116. TBMM Mobil Platform Uygulamaları oluşturularak cep 
telefonlarından başta yasama bilgileri olmak üzere TBMM TV ve 
diğer bazı bilgilere erişim sağlanmıştır.

117. Anayasa Portalı kurulmuştur.

118. Milletvekili Telefon Tahakkuk Uygulaması başlatılmıştır.

119. Yasama Bilgi Havuzuna destek vermek amacıyla “Tutanak 
Bilgi Sistemi” oluşturulmuştur. TBMM İnternet sitesinden 
çeşitli başlıklar altında TBMM ve önceki Meclislerde bulunan 
tutanaklara ve milletvekillerinin TBMM İnternet sitesi altındaki 
kişisel sayfalarından Genel Kurul konuşmalarına ulaşılması 
sağlanmıştır.
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120. Genel Kurul ve komisyon tutanaklarının konularına göre 
sınıflandırılıp istatistikleri hazırlanmıştır.

121. Her yasama yılı sonunda yasama çalışmalarına ilişkin kişisel 
dosyaları milletvekillerine elektronik ortamda verilmeye 
başlanmıştır. 

122. Genel Kurulda ve komisyonlarda görev yapan stenografların 
görevlendirme ve görev sırası takibinin yapılması amacıyla 
“Stenograf Takip Uygulaması“ başlatılmıştır.

123. Çay ocaklarından içecek talebi, basımevinden alınacak baskı 
hizmetleri ve araç talebi için “Elektronik Talep Uygulaması” 
hayata geçirilmiştir.

124. “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” oluşturulmuştur.

125. “Mobil Yazdırma Sistemi” kurulmuştur.

126. Toplantı Salonları Otomasyonu yapılmıştır.

127. TBMM TV yayın sunucularında Türk Telekom ile ortaklaşa yeni 
teknoloji (AKAMAI) kullanılarak tüm taleplere cevap verebilme 
ve mobil platformlardan erişebilme imkânı sağlanmıştır.

128. Milletvekillerine dokunmatik ekranlı bilgisayar ve yazıcılar temin 
edilmiştir.

129. TBMM’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen AGİTPA 
Genel Kurulu için gereken bilişim altyapısı (yazılım ve donanım) 
kurulum ve konfigürasyonu yapılmıştır.

130. ”Personel Bilgi Sistemi” yapılmıştır.



 2 4 .
DÖNEM

30

131. “Araç Takip Sistemi” başlatılarak, yakıt tüketiminde %20 oranında 
tasarruf sağlanmıştır.

132. Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ilaç 
reçeteleri, kısa mesaj (SMS) aracılığıyla ilgili kişiye bilgi notu 
şeklinde gönderilmeye başlanmıştır. 

133. TBMM Dilekçe Komisyonu “e-Dilekçe Portalı” yapılmıştır.

134. “Ziyaretçi Randevu Sistemi” kurulmuştur. 

135. TBMM Başkanları İnternet sitesi oluşturulmuştur.

 
TBMM Başkanları İnternet Sitesi

136. Plan ve Bütçe Komisyonu İnternet sitesi yapılmıştır.

137. Parlamentolar Arası Dostluk Grupları İnternet sitesi yapılmıştır.

138. “Bir Projem Var! - Bir Önerim Var!” İnternet sitesi kurulmuştur.

139. Fotoğraf arşivi kurulmuştur.
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140. “TBMM Takvimi” yapılmıştır.

 
TBMM Takvimi

141. “Tarihte Bugün” sayfası açılmıştır.  

142. TBMM Sosyal Medya Hesapları açılmıştır. @tbmmresmi,                            
@tbmmgenelkurulu ve @tbmmcocuk hesaplarının takipçi sayısı       
23 Eylül 2014 itibariyle 420.000’i geçmiştir. 

143. “Kurumsal Bilgilendirme Projesi” hayata geçirilmiştir.

144. Vatandaşların TBMM’ye yönelik önerilerini almak üzere İnternet 
üzerinden giriş yapabilecekleri “Bir Önerim Var” uygulaması 
başlatılmıştır.

145. TBMM çalışanlarının kendilerine ilişkin bilgilere elektronik 
ortamda ulaşabileceği “Personel Bilgi Bankası” hazırlanarak 
kullanıma sunulmuştur.

146. TBMM intranet sitesinde Milletvekili Haberleşme Giderleri 
başlığı altında kendi şifreleri ile girip takip edebilecekleri sayfa 
oluşturulmuştur. 
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147. Erişim amaçlı metodolojik tasnif çalışmasına başlanmıştır. 
İstanbul, El-Cezire, Eskişehir ve Isparta İstiklal Mahkemelerine ait 
belgelerin tasnifi, dijitalleştirilmesi ve indeksi tamamlanmıştır.

148. İstiklal Madalyaları belgeleri TSE 13298 standartlarına uygun 
olarak dijitalleştirilmiş, tasnif edilmiş ve indekslenmiştir.

149. Araştırma Komisyonları Arşiv Belgelerinin intranetten Erişime 
Açılması Projesi çerçevesinde Kadının Statüsü Araştırma 
Komisyonu evrakının analiz ve tasnif çalışmaları başlatılmıştır. 

150. Milletvekillerine Ait Tercüme-i Hal ve Mazbatalar İnternet 
üzerinden erişime açılmıştır. 

151. İstanbul Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesine ait kaynakların 
bibliyografik künyeleri Kütüphane Otomasyon Sistemine 
(KOHA) aktarılarak hizmete sunulmuştur.

152. Milletvekillerine kısa mesaj (SMS) ve e-posta, personele 
ise e-posta gönderilmesi amacıyla kurumsal “Elektronik 
Bilgilendirme Sistemi” kurulmuştur.

153. Milletvekillerinin kişisel İnternet sayfası adresleri çıkarılmış ve 
QR kodu oluşturulmuştur. 

154. Geçmişte kağıt ortamında verilen komisyon tutanaklarının dijital 
ortamda dağıtımına başlanmıştır. 

155. Genel Kurulda konuşma yapan milletvekillerinin konuşma 
tutanakları e-posta adreslerine gönderilmeye başlanmıştır.

156. TBMM hediyelik eşya üretimi gerçekleştirilmiş, iki ayrı noktada 
satışa sunulmuştur.
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İnşaat ve Onarım Faaliyetleri;

157. Türk mimarisinin unsurlarını yansıtan ve yeşil bina özelliği 
taşıyan “TBMM Başkanlık Resmi Konutu” yapılmıştır.

 
                            TBMM Başkanlık Resmi Konutu

158. 850 araç kapasiteli 27.500 m2 kullanım alanına sahip 4 katlı 
“Personel Otoparkı” yapılmıştır.

 
Personel Otoparkı
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159. 98.000 m2 alana sahip Yeni Halkla İlişkiler  Binası  tamamlanmış, 
tefriş ve dekorasyonu yapılarak hizmete açılmıştır.

     

Yeni Halkla İlişkiler Binası

160. Tabur Binası olarak kullanılan 4 katlı, 8.000 m2 alana sahip binada 
kapsamlı tadilat, onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak 
Personel Hizmet Binasına dönüştürülmüştür.

161. TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığından devralınan 
sosyal tesis binasında ve çevresinde bakım onarım ve çevre 
düzenlemesi yapılarak Bahçe Lokantası olarak hizmete açılmıştır.

162. Kültür varlığı olarak tescili sağlanan Ana Binanın Mimari Rölöve 
Projeleri hazırlanmıştır.

163. TBMM yerleşkesinin yeraltı ve yerüstü bilgileri çıkartılarak 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmuştur.

164. Atatürk Anıtının bakım ve onarımı yapılmıştır.

165. Ana Binanın dış cephe restorasyonu ve temizliği yapılmıştır.



T B M M ’ D E
İLKLER

35

166. Ana Binadaki ahşap pencere, panjur ve pirinç doğramaların 
bakım ve onarımları yapılarak orijinal haline dönüştürülmüştür.

167. TBMM Ana Binası önündeki şeref merdivenleri statik yönden 
güçlendirilmiştir.

168. Yerleşke içerisinde bulunan personel lojmanları yıkılarak, bu 
alanlara açık otopark ve yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır.

 
Açık Otopark

169. Yerleşke girişlerinde bulunan binaların tadilat, bakım ve 
onarımları yapılmıştır.








