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SUNU$

Sayın Milletvekili,

Milletvekili Bilgilendirme Rehberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) üyeli"ine ba#ladı"ınız bu dönemde, size yardımcı olmak 
üzere hazırlanmı#tır.

Rehberin birinci bölümünde, görevinize ba#larken TBMM Ba#kan-
lı"ına vermeniz gereken belgeler belirtilmi#tir. !kinci bölümde ise 
ihtiyaç duyaca"ınız hizmetler anlatılmı#tır.

Rehberin devam eden bölümlerinde, TBMM Genel Sekreterli"i 
Te#kilatının yapısı tanıtılarak hizmetleri hakkında çe#itli bilgilere 
yer verilmi#tir. Ayrıca, ! stanbul’da bulunan ve TBMM Genel Sek-
reterli"ine ba"lı olarak çalı#malarını yürüten Millî Saraylar Daire 
Ba#kanlı"ı ve bünyesindeki saray, kö#k, kasır, müze ve fabrikalar 
tanıtılmı#tır. Aynı zamanda, ilgi duyaca"ınız dü#üncesiyle TBMM 
binalarının tarihçelerine de yer verilmi#tir.

Rehberde, idari te#kilatımızın i#leyi#i ve görev alanlarının yanı sıra, 
müdürlüklerin güncellenmi# telefon bilgilerini ve TBMM binaları-
nın tanıtımını da bulabilirsiniz.

TBMM’nin 24. Dönemde gerçekle#tirece"i çalı#maların milletimi-
ze, ülkemize hayırlı olmasını diler, TBMM idari te#kilatımız adına 
yüce görevinizde ba#arı dileklerimle, saygılarımı sunarım.

Sadettin KALKAN
TBMM Genel Sekreteri





1. BÖLÜM
YEN! YASAMA DÖNEM! BA"INDA

M!LLETVEK!LLER! TARAFINDAN VER!LMES! GEREKEN
BELGELER VE YAPILACAK !"LEMLER



 8 Milletvekili Rehberi  Milletvekili Rehberi 9



 8 Milletvekili Rehberi  Milletvekili Rehberi 9

12 Haz&ran 2011 tar&h&nde yapılan M&lletvek&l& Genel Seç&-
m& sonucunda TBMM’n&n 24. Dönem& &ç&n seç&len m&lletve-
k&ller&n&n; Anayasa, kanunlar ve TBMM ! çtüzü%ü uyarınca 
a$a%ıda bel&rt&len b&lg& ve belgeler& en kısa zamanda TBMM 
Ba$kanlı%ına vermeler& gerekmekted&r.

Söz konusu &$ lemler& en kısa sürede tamamlamak ve m&l-
letvek&ller&n&n TBMM & le & lg&l& her türlü b&lg&-belge & ht&ya-
cını kar$ılamak üzere TBMM Genel Sekreterl&%& tarafından 
“Kar!ılama ve Danı!ma Bürosu” olu$turulmu$tur.

Geç&c& b&r süre &ç& n olu$turulan bu bürodak& personel, 
TBMM &le &lg&l& her türlü b&lg&-belge &ht&yacının kar$ılanması 
konusunda m&lletvek&ller&ne do%rudan h&zmet verecekt&r.

Dosya &ç&nde sunulan formların en kısa sürede doldurula-
rak büro görevl&ler&ne veya do%rudan Personel ve Özlük 
!$ler& Müdürlü%üne ver&lmes& gerekmekted&r.

24. Dönem ba$ında, m&lletvek&ller&nden &sten&len belgeler 
ve yapılacak &$lemler $unlardır:

1. M!LLETVEK!L! SEÇ!M TUTANA"I 
(MAZBATA)

!l Seç&m Kurulu tarafından düzenlenen ve “M&lletvek&l&” sı-
fatını bel&rleyen belgen&n aslı.

2. M#lletvek#l# Tanıtma Formu

M&lletvek&l& Tanıtma Formu &le gerekl& görülen d&%er b&lg&-
ler& ve Türk&ye Cumhur&yet& K&ml&k Numarasını da (Vatan-
da$lık Numarası) &çeren “Özgeçm&$ B&ld&r&m&”, m&lletvek&lle-
r& &le &lg&l& ba$vurulacak en gen&$ ve do%ru b&lg& kayna%ını 
olu$turacaktır.

Bu formun m&lletvek&ller&n&n kend& & fade ve el yazısı &le 
doldurulması ve zaman &ç& nde bu b&lg&lerde olab&lecek 
de%&$&kl&kler&n Personel ve Özlük !$ler& Müdürlü%üne yazılı 
olarak b&ld&r&lmes& gerekmekted&r.
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3. TBMM Albümü B#lg# Formu

24. Dönem TBMM üyeler&n& tanıtan albümün en kısa za-
manda hazırlanıp basılması, m&lletvek&ller&nden doldu-
rulması & stenen b&lg& formunun b&r an önce ver&lmes&ne 
ba%lıdır.

Albüme kaynak olu$turacak bu formda yer alan b&lg& ba$-
lıklarının cevaplandırılarak, &mzalandıktan sonra Personel 
ve Özlük !$ler& Müdürlü%üne ver&lmes& gerekmekted&r.

4. Mal B#ld#r#m#

Anayasanın 71. maddes& ve 3628 sayılı Kanun hükümler&-
ne göre, m&lletvek&ller&n&n;

- Seç&m& tak&p eden 2 ay,

- Bakanlar Kurulu üyel&%&ne atananların atamayı &zleyen 
ve bu görev&n sona ermes& hâl&nde ayrılma tar&h&n& &zle-
yen 1 ay &ç&nde,

- Mal varlıklarında öneml& de%&$&kl&k olması hâl&nde 1 ay,

- Sonu (0) ve (5) &le b&ten yıllarda,

Mal b&ld&r&m&nde bulunmaları gerekmekted&r.

Bu b&ld&r&mler, m&lletvek&ller& tarafından doldurulup b&zzat 
kapatılan özel zarf &ç&nde ve özel b&r kasada, TBMM Ba$kan-
lı%ı adına Personel ve Özlük !$ler& Müdürlü%ünce muhafa-
za ed&lmekted&r ve kanunun öngördü%ü hâller ve k&$&ler 
dı$ında h&ç k&mse tarafından açılması mümkün de%&ld&r.

5. Nüfus Cüzdanı

M&lletvek&ller&n&n nüfus cüzdanı suretler&n&n özel dosyala-
rında mutlaka bulunması gerekmekted&r. Bu nedenle nü-
fus cüzdanının aslı Kar!ılama ve Danı!ma Bürosundak& 
görevl&lerce alınacak ve suret& çıkarıldıktan hemen sonra 
&ade ed&lecekt&r.

6. Tedav# Yardımı B#ld#r#m#

Bu b&ld&r&m, m&lletvek&l& ödenek ve yolluklarının hesaplan-
masına, sa%lık yardımından yararlanacak e$ ve bakmakla 
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yükümlü olunan çocuklar &le ana ve baba &ç&n “Sa%lık Kar-
nes&” düzenlenmes&ne esas olu$turacaktır.

Bu öneml& belgen&n, b&ld&r&mde bel&rt&len ve bakmakla yü-
kümlü bulunulan k&$&ler&n &k&$er adet ves&kalık foto%rafı &le 
b&rl&kte en kısa zamanda büro görevl&ler&ne veya Personel 
ve Özlük !$ler& Müdürlü%üne ver&lmes& gerekmekted&r.

7. Sosyal Güvenl#k Kurumu Ba$kanlı%ı 
#le !lg# Devamı veya !lg# Sa%lama 
Taleb#ne !l#$k#n Form D#lekçe

M&lletvek&ll&%& önces&nde T.C. Emekl& Sandı%ı &le &lg&l& olan-
ların & lg&ler&n&n devam ett&r&lmes&, & lg&l& olmayanların &$ -
t&rak&n&n sa%lanması &$lem& ne esas olacak bu ba$vuru, 
m&lletvek&ller&n&n sosyal güvenl&%& açısından büyük önem 
ta$ımaktadır.

Bu konuda büro görevl&ler& veya do%rudan Personel ve 
Özlük !$ ler& Müdürlü%ü & le b&zzat &l&$k& kurulması hâl&nde, 
formun doldurulmasında yardımcı olunacak ve bu suretle 
&$lemler&n çabukla$tırılması sa%lanacaktır.

8. Ölüm Yardımı B#ld#r#m#

M&lletvek&ller&n&n ödenek ve yolluklarını düzenleyen 
3671 sayılı Kanunun 7. maddes& gere%&nce, m&lletvek&lle-
r&n&n ölümü hâl&nde yapılacak 12 aylık tutarındak& “Ölüm 
Yardımı”nın, k&me veya k&mlere ödenece%&n& bel&rleyen bu 
b&ld&r&m&n, yasama dönem& ba$ında ver&lmes& gerekmekte-
d&r.

Bu belge de, Personel ve Özlük !$ler& Müdürlü%ünce kapalı 
özel b&r zarf &ç&nde saklanmakta ve bu zarf de%&$&kl&k yap-
ma &ste%& veya ölüm hâller&nde açılmaktadır. Bu b&ld&r&m&n 
en kısa zamanda hazırlanarak büro görevl&ler&ne veya &lg&l& 
müdürlü%e ver&lmes& gerekmekted&r.

9. Foto%raf

M&lletvek&ller&ne yönel&k h&zmete &l&$ k&n çe$&tl& belgelerde 
(albüm, k&ml&k, sa%lık karnes&, m&lletvek&l& kütü%ü vb.) kul-
lanılmak üzere 4,5x6 cm ebadında 24 adet renkl& foto%rafa 
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&ht&yaç bulunmaktadır. Özell&kle, m&lletvek&l& albümünde 
kullanılacak foto%rafın boyut ve fon olarak benzerl&k sa%-
laması bakımından, foto%raf çek&m&n&n mutlaka TBMM Fo-
to%raf Stüdyosunda yaptırılması gerekmekted&r. Foto%raf 
çek&mler&, Ana B&nanın zem&n katında Genel Kurul Salonu-
nun yanındak& Esk& Senato Salonu (Büyük Grup Salonu) 
g&r&$&nde bulunan Basın ve Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü Fo-
to%raf Stüdyosunda yapılmaktadır.

10. Parmak !z# Tanımlaması

TBMM Genel Kurul Salonunda, yoklama-oylama ve söz 
taleb& &$lemler&, parmak &z&n& tanıyan elektron&k c&hazla ya-
pılab&ld&%&nden, m&lletvek&ller&n&n parmak &z&, Kar!ılama 
ve Danı!ma Bürosunda, B&lg& !$ lem Müdürlü%üne ba%lı, 
Genel Kurul !$ letme B&r&m& tekn&k görevl&ler&nce alınacak 
ve kend&ler&ne yasama dönem& boyunca kullanab&lecekler& 
b&r $&fre (PIN Kodu) & le b&rl&kte ‘TBMM Genel Kurul Salonu 
Elektron&k Oylama, Yoklama ve Konferans S&stem& Kartı’ 
ver&lecekt&r.

11. A#le Durumu B#ld#r#m# Formu

Bu form m&lletvek&l& ödeme ve yolluklarının hesaplanmasında 
esas olu$turacaktır.
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2. BÖLÜM
M!LLETVEK!LLER!NE SUNULAN H!ZMETLER

HAKKINDA B!LG!LER
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1. Kar$ılama ve Danı$ma Bürosu  
H#zmet#

Geç&c& b&r süre &ç& n olu$turulan bu bürodak& personel 
TBMM &le &lg&l& her türlü b&lg&-belge &ht&yacının kar$ılanma-
sı konusunda m&lletvek&ller&ne do%rudan h&zmet ver&r.

2. Özlük !$ler#
 (Ödenek, Sa%lık Karnes#, K#ml#k Kartları, Albüm-

Rozet, Pasaport, Danı$man Tahs#s#)

a. M#lletvek#l# Ödenek ve Yollukları

3671 sayılı Kanun hükümler&ne uygun olarak m&lletvek&l& 
ödenek ve yollukları; 15 Ocak, 15 N&san, 15 Temmuz ve 15 
Ek&m tar&hler&nde üçer aylık olarak tahakkuk ett&r&lmekte-
d&r.

b. Tedav# $!lemler# (Sa"lık Karneler#)

Sa%lık karneler&, m&lletvek&ller&ne ve bakmakla yükümlü ol-
dukları k&$&lere ver&lmekted&r. Tedav&ler bu karne &le resmî 
veya özel sa%lık kurum ve kurulu$larına müracaat ed&lerek 
yaptırılır.

c. M#lletvek#l# K#ml#"#-Özel Tanıtım Kartı $!lemler#

Her m&lletvek&l&ne, m&lletvek&ll&%& süres&nce kullanab&lece%& 
‘M&lletvek&l& K&ml&%&’ ver&lmekted&r. M&lletvek&ller&n&n e$ler& 
adına “Özel Tanıtım Kartı”nın ver&leb&lmes& &ç& n, b&r adet 
foto%rafın Personel ve Özlük !$ler& Müdürlü%üne ver&lmes& 
gerekmekted&r.

d. TBMM Albümü-M#lletvek#l# Rozet#

“TBMM Albümü” yasama dönem& ba$ında hazırlanmakta-
dır. “TBMM Albümü B&lg& Formu” bu amaçla doldurulur.

Darphane’de yapılmakta olan M&lletvek&l& Rozet& &le m&llet-
vek&ller&ne ver&lecek olan 24. Dönem M&lletvek&l& Albümü, 
&ht&yaç hâl&nde TBMM Personel& B&r&kt&rme ve Yardımla$ma 
Sandı%ı aracılı%ıyla ücret& kar$ılı%ında tem&n ed&leb&l&r.

e. Pasaport $!lemler#

5682 sayılı Pasaport Kanununun 13. maddes& gere%&nce 
m&lletvek&ller& & le e$ ve çocuklarına “D&plomat&k Pasaport” 
ver&lmekted&r.
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f. Danı!man Tahs#s#

M&lletvek&ller&n&n talep etmeler& hâl&nde yasama ve ara$-
tırma faal&yetler&ne yardımcı olmak üzere, b&r danı$man 
görevlend&r&lmekted&r. 

Danı$man olarak görevlend&r&lecekler&n yüksek ö%ren&m 
görmü$ olması ve herhang& b&r m&lletvek&l&n&n &k&nc& dere-
ceye kadar kan ve sıhr& hısmı olmaması gerek&r.

Ödenek, yolluk, sa%lık karneler&, m&lletvek&l& k&ml&%&, Özel 
Tanıtım Kartı, TBMM Albümü düzenlenmes&, Danı$man 
Tahs&s& ve Pasaport &le &lg&l& &$lemler, Personel ve Özlük !$ler& 
Müdürlü%ü tarafından yürütülmekted&r.

Personel ve Özlük !"ler# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 70 11

Faks : 420 81 87

3. Sa%lık H#zmet#

Ba$tab&pl&k; d&$ kl&n&%&, radyoloj&, m&krob&yoloj& ve b&yok&m-
ya laboratuvarları, dah&l&ye, göz, KBB, çocuk, c&ld&ye, radyo-
loj&, b&yok&mya, m&krob&yoloj& uzmanları, uzman d&$ hek&m-
ler&, eczacıları, laborantları, d&yet&syenler& ve hem$&reler& &le 
h&zmet vermekted&r. Ba$tab&pl&k, m&lletvek&ller&n&n ve bak-
makla yükümlü olduklarının; muayene, te$h&s, b&yok&mya 
ve m&krob&yoloj&k tahl&ller, ultrason, EKG, EKO, eforlu EKG, 
holter, röntgen g&b& tetk&k &mkânlarıyla tedav& h&zmetler&n& 
yapmaktadır.

TBMM Yerle$kes& &ç&nde sa%lık h&zmetler&, TBMM Ba$tab&p-
l&%& tarafından yürütülmekted&r.

TBMM Ba"tab#pl#$# !let#"#m
Telefon : 420 72 11

Faks : 420 72 38

4. Çalı$ma Odalarının Tahs#s#

Halkla !l&$k&ler B&nası A ve B Bloklarda bulunan çalı$ma 
odalarının tahs&s&, dönem ba$ında TBMM Ba$kanlık D&va-
nınca, bel&rlenen esas ve usullere göre çek&len kura sonu-
cu gerçekle$t&r&lmekted&r. Halkla !l&$k&ler B&nasında toplam 
470 m&lletvek&l& çalı$ma odası bulundu%undan, &lk kurada 
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oda tahs&s& yapılamayan 80 m&lletvek&l&ne, TBMM Ba$kanlık 
D&vanı ve Bakanlar Kurulu üyeler& & le s&yas& part& grupları 
ba$kanvek&ller&, TBMM & ht&sas kom&syonu ve uluslararası 
kom&syon ba$kanları bel&rlend&kten sonra tahs&s yapılab&l-
mekted&r. Dönem ba$ındak& oda tahs&s &$  ve &$ lemler& &le 
dönem &çer&s&ndek& oda de%&$&kl&kler&, & lg&l& !dare Am&r&n&n 
onayı &le Parlamenter H&zmetler Müdürlü%ü tarafından ya-
pılmaktadır.

5. Sekreter Görevlend#r#lmes#

M&lletvek&ller&ne sekreter görevlend&r&lmes&, TBMM Ba$-
kanlık D&vanı Kararları gere%&, b&r kamu kurulu$unda gö-
revl& veya mevcut TBMM personel& &ç&nden, m&lletvek&l&n&n 
yazılı taleb& do%rultusunda yapılmaktadır.

Sekreterler, m&lletvek&ller&n&n çalı$ma of&sler&nde sekretar-
ya ve halkla &l&$ k&ler h&zmetler&n& yer&ne get&rmekted&rler. 
Yürüttükler& görevler& &t& barıyla m&lletvek&l&ne, TBMM’de 
çalı$maları sebeb&yle &dar& olarak TBMM Genel Sekreterl&-
%&ne kar$ı sorumludurlar.

M&lletvek&l& sekreterler& aynı zamanda kamu görevl&s& de 
olduklarından, &lg&l& kanun, yönetmel&k, genelgeler gere%&, 
mesa& tak&p, &z&n, rapor, s&c&l, d&s&pl&n vb. özlük &$ ve &$lemler& 
&dar& olarak ba%lı oldukları Parlamenter H&zmetler& Müdür-
lü%ü tarafından yürütülmekted&r.

Parlamenter H#zmetler# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 69 27-28

Faks : 420 69 84

6. Nöbetç# Sekretarya

M&lletvek&ller&ne mesa& saatler& dı$ında 19.00-09.00 saatler& 
arasında, hafta sonları ve resmî tat&l günler&nde 24 saat te-
lefonla &let&$& m h&zmet& sa%lanmaktadır. M&lletvek&ller&n&n 
kullandıkları b&r telefon numarasını Parlamenter H&zmet-
ler& Müdürlü%üne yazılı olarak b&ld&rmeler&yle s&steme ta-
nıtılan bu telefon numarası üzer&nden Nöbetç& Sekretarya 
h&zmet& ver&lmekted&r.

Parlamenter H#zmetler# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 69 27-28

Faks : 420 69 84
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7. Baskı ve C#lt H#zmetler#

TBMM ! çtüzü%ü gere%& & lan ed&lmes& ve yayımlanması 
gereken yasama ve denet&m faal&yetler&ne &l&$ k&n basılı-
lar, yerle$ke &çer&s&nde Ana B&na &le Tabur B&nasının do%u-
sunda yer alan TBMM Basımev&nde üret&lmekted&r. Bunun 
yanı sıra basımev&nde, TBMM Kurumsal K&ml&%&ne uygun, 
üzer&nde &s&m ve seç&m çevres& yazan, kartv&z&t, tebr&k kartı, 
talep formu, bloknot ve  not kartı g&b& basılılar da b&r tak-
v&m yılı &ç&n bel&rlenen &st&hkaklar kapsamında m&lletvek&l-
ler&m&z &ç&n bastırılmaktadır. 

TBMM Ba$kanlı%ı tarafından bel&rlenm&$ olan &st&hkak sayı-
larının üzer&ndek& baskılar &le karton ve sp&rall& kapak takı-
mı, c&lt bezl& kapak yapımı ve m&lletvek&ller& tarafından ha-
zırlanan b&l&msel, kültürel ve edeb& &çer&%& olan ara$tırma ve 
&nceleme türündek& yazılar &le y&ne aynı özell&kler& ta$ıyan 
k&tap baskıları da gerekl& onayların alınması durumunda 
Basımev&nde ücret& kar$ılı%ında yaptırılab&lmekted&r.

Basımev# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 59

Faks : 420 68 55

8. B#lg# !$lem H#zmetler#

TBMM yerle$kes& &ç&nde; b&l&$&m altyapısının kurulması ve 
&$let&lmes&, TBMM B&lg& !$lem Müdürlü%ünün görev alanın-
dadır. Yasama ve denetleme faal&yetler& &ç& n gerekl& olan 
yazılım, donanım (b&lg&sayar, yazıcı vb.) kurulumu, bakım 
ve &$letmes& &le b&lg&sayarların &nternet ve &ntranet ba%lan-
tısı, elektron&k posta, kurum &nternet s&teler&, IP telefon, el 
b&lg&sayarı g&b& teknoloj&k s&stemler&n &$let&m& ve olu$turu-
lan güvenl&k pol&t&kaları, TBMM B&lg& !$ lem Müdürlü%ü ta-
rafından yürütülür.

B#lg# !"lem Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 50

Faks : 420 78 07
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9. Lokanta-Çay Oca%ı-Berber-Lostra-
Sosyal Tes#s H#zmetler#

M&lletvek&ller& &ç&n Ana B&na alt zem&nde ve zem&n katta ol-
mak üzere &k& lokanta bulunmaktadır. Alt zem&n kattak& lo-
kantada sadece m&lletvek&ller& ve beraber&ndek& a&leler&ne, 
zem&n kattak& lokantalarda &se m&lletvek&ller& ve beraber&n-
dek& z&yaretç&lere h&zmet sunulmaktadır. 

Halkla !l&$k&ler B&nası A Blok üst zem&n katta bulunan ka-
feteryada m&lletvek&ller& ve beraber&ndek& z&yaretç&lere h&z-
met sunulmaktadır. 

TBMM yerle$kes& &ç&ndek& Ba$kanlar Parkı yanında bulunan 
açık alanda h&zmet veren Tepe Kafeteryada &se yaz döne-
m&nde her gün 12.00-22.00 saatler& arasında h&zmet sunul-
maktadır. 

M&lletvek&ller&n&n; çay, kahve ve me$rubat g&b& &ht&yaçlarını 
kar$ılamak &ç&n çay oca%ı h&zmetler& de sunulmaktadır. 

Ana B&na alt zem&n katında bulunan &k& berber salonu &le 
lostra salonu; Halkla !l&$k&ler B&nası B Blok alt zem&n katın-
dak& bayan kuaför salonu her gün saat 09.30’dan &t&baren 
m&lletvek&ller&m&ze h&zmet vermekted&r.

Söz konusu h&zmetler, TBMM Sosyal H&zmetler Müdürlü%ü 
tarafından yürütülmekted&r.

Sosyal H#zmetler Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 71 41 - 42

Faks : 420 71 50

10. Araç G#r#$ Kartları
TBMM Güvenl&k Yönetmel&%&ne göre Araç G&r&$ Kartı olma-
yan araçlar kes&nl&kle TBMM Yerle$kes&ne alınmamaktadır.

M&lletvek&ller&n&n özel araçları &ç&n “S&v&l Savunma Uzman-
lı%ı” tarafından Araç G&r&$ Kartı düzenlenmekted&r. Bu h&z-
met, Kar!ılama ve Danı!ma Bürosunda & lg&l& b&r&m tara-
fından yer&ne get&r&lmekted&r.

S#v#l Savunma Uzmanlı$ı !let#"#m
Telefon : 420 67 27

Faks : 420 67 26
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11. Çocuk Bakımev#

M&lletvek&ller&n&n 0-6 ya$ grubu çocuklarının sa%lıklı ve gü-
venl& b&r ortam &ç&nde; f&z&ksel, z&h&nsel, duygusal, sosyal ve 
e%&tsel yönden gel&$&mler&n& desteklemek, madd& manev& 
varlıklarının gel&$mes&ne yardımcı olmak üzere çocuk ba-
kımev& h&zmetler& ver&lmekted&r.

Bu h&zmetler, TBMM Çocuk Bakımev& Yönetmel&%&nde be-
l&rt&len esaslara göre yürütülmekte, bakımevler&nden yal-
nızca m&lletvek&ller& ve TBMM ! dar& Te$k&latı personel&n&n 
çocukları yararlanmaktadır.

Çocuk Bakımev# B#r#m Am#rl#$# !let#"#m
Telefon : 420 72 55

Faks : 420 72 55
Adres : Güvenl#k Caddes# No: 35 A. Ayrancı

12. Haberle$me, Ula$tırma ve 
Bankacılık H#zmetler#

TBMM yerle$kes& &ç&nde her türlü haberle$me, ula$tırma ve 
bankacılık h&zmetler& ver&lmekted&r. Bu kapsamda;

 Posta H#zmetler#

PTT TBMM #ubes& nde mesa& günler& 09:00-18:00 saatler& 
arasında h&zmet ver&lmekted&r. PTT #ubes&nde posta, telg-
raf, fatura ödemeler& (telefon, elektr&k, do%algaz vb.) kred& 
kartı borcu tahs&latı, havale gönderme ve alma, traf&k ceza-
sı tahs&l&, e-Devlet $&fre verme, TCDD b&let satı$ı (rezervas-
yon har&ç) h&zmetler& ver&lmekted&r.

PTT TBMM #ubes& Müdürlü%ü Ana B&na zem&n katta, Genel 
Kurul Salonuna g&den kor&dor üzer&nded&r.

 Ula!tırma H#zmetler#

THY: Türk Hava Yolları b&let satı$ ve rezervasyon &$lemler& B 
Blok alt zem&n 3. banko 6 numaralı odada 09:00-18:00 sa-
atler& arasında, Genel Kurulun çalı$tı%ı saatlerde &se 09:00-
19:00 saatler& arasında yürütülmekted&r.

THY !let#"#m
Telefon : 425 45 49 / 420 75 56
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 Bankacılık H#zmetler#

Her türlü bankacılık h&zmetler& &ç& n Halkla !l&$k&ler B&nası 
B Blok zem&n katta T.C. Z#raat Bankası, Türk#ye Vakı%ar 
Bankası ve A Blok zem&n katta &se Türk#ye $! Bankası $u-
beler& yer almaktadır.

M&lletvek&ller&n&n ödenek ve yolluk ödemeler& & le tedav& 
g&derler& Türk&ye !$  Bankası #ubes&  tarafından yapılmakta, 
h&zmetler, resmî tat&l günler& dı$ında her gün 09:00-18:00 
saatler& arasında ver&lmekted&r. Ayrıca, Halkla !l&$k&ler B&na-
ları zem&n katlarında, Ana B&na alt zem&n katında T.C. Z&raat 
Bankası, Türk&ye Vakı'ar Bankası ve Türk&ye !$  Bankası’nın 
ATM’ler& &le Z&yaretç& Kabul Salonunda Türk&ye !$ Bankasına 
a&t bankamat&k bulunmaktadır. 

13. TBMM’ye G#r#$-Çıkı$lar, Otopark ve 
S#lah Ta$ıma Yasa%ı

 Z#yaretç# Kabul H#zmetler#

TBMM’ye gelen tüm z&yaretç&ler yalnızca D&kmen Cadde-
s& tarafında bulunan Z&yaretç& Kabul Salonundan g&r&$ ve 
çıkı$ yapab&lmekted&rler. M&lletvek&ller& &le b&rl&kte gelseler 
dah&, z&yaretç&ler güvenl&k uygulamasından geç&r&lmekte 
ve k&ml&k kartları kar$ılı%ı z&yaretç& kartı alarak & çer& g&re-
b&lmekted&rler. Kartsız g&ren z&yaretç&ler hakkında tutanak 
tutularak haklarında hukuk& &$lem yapılmaktadır.

Tüm g&r&$ kapılarında m&lletvek&ller& ve e$ler&, generaller ve 
kırmızı plaka tahs&s ed&len k&$&ler güvenl&k uygulamasın-
dan geçmeden, bunların dı$ında kalan k&$&ler & se güven-
l&k uygulamasından geçerek kend&ler&ne ver&len kartlarla 
TBMM yerle$kes&ne g&r&$ yapab&lmekted&rler.

D#kmen Kapı G#r#!#: TBMM personel& &le TBMM’de görevl& 
d&%er kamu ve özel kurum personel& ve parlamento muha-
b&r&, Basın #eref kartı, Sürekl& Basın kartı ve Sarı Basın Kartı 
sah&pler& tarafından güvenl&k uygulamasından geçerek 
kullanılab&lmekted&r.

Çankaya Kapı G#r#!#: Bakanlar, m&lletvek&ller& ve e$ler&, ge-
neraller ve kırmızı plaka tahs&s ed&len k&$&ler & le protokole 
dâh&l d&%er k&$&ler, TBMM personel& ve basın kartı ta$ıyanlar 
tarafından kullanılab&lmekted&r.
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Lojman Kapı G#r#!#: Lojmandan faydalanan personel ve 
a&les& & le TBMM personel& tarafından, kend&ler&ne ver&len 
kartlarla kullanılab&lmekted&r.

M&lletvek&l&-z&yaretç& görü$meler&, Genel Kurul toplantı 
günler&nde 10:00-14:00, d&%er günlerde & se 10:00-17:00 
saatler& arasında, Genel Kurul çalı$ma saatler&n&n farklı za-
manlarda oldu%u durumlarda &se Genel Kurulun ba$lama 
saat&nden b&r saat önces&ne kadar, sadece Halkla !l&$k&ler 
B&nalarında yer alan çalı$ma odalarında yapılmaktadır.

TBMM’ye mesa& saatler& dı$ında ve tat&l günler&nde z&yaret-
ç& kabul ed&lmemekted&r.

Z&yaretç&ler&n Ana B&na &ç&ndek& kul&slere g&rmeler&ne, m&l-
letvek&ller&n&n Genel Kurul çalı$malarına katılmalarına en-
gel olu$turması ve genel güvenl&k önlemler&ne aykırılık 
te$k&l etmes& bakımından &z&n ver&lmemekted&r.

TBMM Güvenl&k Yönetmel&%&ne göre TBMM’ye gelen d&nle-
y&c&ler, m&lletvek&ller& veya danı$manlarının tey&d& &le d&nle-
y&c& salonlarına alınırlar.

Toplu z&yaretler TBMM !dare Am&r&n&n &zn&ne tâb&d&r. !çtü-
zük ve s&yasî part&ler&n grup & ç yönetmel&kler& uyarınca, 
grup toplantıları z&yaretç&lere açık de%&l & se z&yaretç&ler 
grup toplantı salonlarına g&rememekted&rler.

 Kapalı Otopark Kullanımı

M&lletvek&l& araçları &ç& n Ana B&nanın arka alanında, g&r&$& 
Çankaya Kapısı yönünden, çıkı$ı &se D&kmen Kapısı yönün-
den olan kapalı otopark bulunmaktadır. Güvenl&k ve park 
alanlarının ekonom&k kullanımı bakımından m&lletvek&l& 
otolarının kapalı otoparka bırakılması gerekmekted&r.

Her m&lletvek&l& &ç& n b&r adet manyet&k otopark g&r&$ kartı 
bulunmakta ve g&r&$ler b&lg&sayar s&stem&ne kayded&lmek-
te olup, m&lletvek&ller& har&c&ndek& (danı$man, sekreter vs.) 
k&$&ler&n kapalı otoparkı kullanmalarına &z&n ver&lmemekte-
d&r.

 Traf#k Tanz#m H#zmetler#

TBMM’dek& traf&k tanz&m& ve araçların kullanacakları alan-
ların düzen&, Güvenl&k Koord&nasyon Kurulunca bel&rlenen 



 22 Milletvekili Rehberi  Milletvekili Rehberi 23

esaslar do%rultusunda Koruma Da&re Ba$kanlı%ı Traf&k Tan-
z&m Büro Am&rl&%& tarafından yürütülmekted&r.

 S#lah ve Ruhsat $!lemler#

M&lletvek&ller&n&n s&lah ruhsatına ve araç tesc&l &$ lemler&ne 
&l&$k&n &$ ve &$lemler& Koruma Da&re Ba$kanlı%ına ba%lı yetk& 
ver&len görevl&ler tarafından tak&p ed&lmekted&r.

 S#lah Ta!ıma Yasa"ı

TBMM !çtüzü%ünün 165. maddes& ve 6136 sayılı Ate$l& S&-
lahlar ve Bıçaklar &le D&%er Aletler Hakkındak& Kanunun ek 
1. maddes&, TBMM b&na, bahçe, arsa ve eklent&ler&ne s&lahla 
g&r&lmes&n& yasaklamaktadır. Bel&rt&len mevzuat gere%&nce, 
m&lletvek&ller& ve z&yaretç&ler&n TBMM’ye s&lahla g&rmes& ya-
saktır. Gerek m&lletvek&l& yanında gerekse b&zzat TBMM’y& 
z&yaret eden k&$&ler&n, s&lahla TBMM’ye g&rd&kler& tesp&t 
ed&ld&%& takd&rde tutanak tanz&m ed&l&p haklarında hukuk& 
&$lem yapılarak s&lah ruhsatları yen&den alınamayacak $e -
k&lde &ptal ed&lmekted&r.

 Cenaze ve Meras#m H#zmetler#

Vefat eden m&lletvek&ller& ve bakanların cenaze meras&mle-
r& Koruma Da&re Ba$kanlı%ı bünyes&nde bulunan meras&m 
mangaları ve !ç H&zmetler Müdürlü%ü personel& tarafından 
yer&ne get&r&lmekted&r.

Koruma Da#re Ba"kanlı$ı !LET!%!M
Telefon : 420 74 51 – 52

Faks : 420 74 51

14. BASIN TOPLANTISI !Ç!N SALON 
TAHS!S!

M&lletvek&ller&, basın toplantısı düzenlemek &ç&n Basın Bü-
rosunun bulundu%u kattak& toplantı salonunu kullanırlar. 
M&lletvek&ller& bu salonu kullanmak &ç& n basın toplantısı 
yapacakları günü ve saat& sekreterler& ya da danı$manları 
vasıtasıyla Basın Bürosuna b&ld&r&rler.

Basın Bürosu !let#"#m
Telefon : 420 69 15 - 17

Faks : 420 69 16
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3. BÖLÜM
TBMM BA"KANLI#I VE

TBMM GENEL SEKRETERL!K TE"K!LATI
HAKKINDA GENEL B!LG!LER
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I- TBMM BA&KANLI"I

 Özel Kalem Müdürlü!ü

Verece%& tal&matlar do%rultusunda TBMM Ba$kanı’nın prog-
ramını düzenler, resmî ve özel n&tel&kl& em&r ve yazı$mala-
rını yürütür. Görev yönünden do%rudan TBMM Ba$kanı’na, 
&dar& yönden &se TBMM Genel Sekreter&ne ba%lıdır. 

 Ba"kan Ba"mü"av#rler# ve Ba"kan Mü"av#rler#

TBMM Ba$kanı’nın gerekl& gördü%ü konularda danı$man-
lık yapmakla görevl&d&rler.

 Koruma Da#re Ba"kanlı!ı

TBMM b&naları ve eklent&ler&n&n, M&llî Sarayların, TBMM 
Ba$kanına tahs&sl& resmî ve özel konutu &le d&%er b&na, tes&s 
ve araz&ler&n, TBMM Ba$kanının yakın koruma h&zmetle-
r& & le taleb& hal&nde a&le fertler&n&n, TBMM’ye gelen devlet 
büyükler&n&n güvenl&kler&n&n sa%lanması &le her türlü top-
lantı, tören ve etk&nl&kler&n güven & çer&s&nde yapılmasını 
sa%lamak üzere gerekl& güvenl&k tedb&rler&n& alarak, g&r&$ 
kapılarında personel ve z&yaretç&ler& güvenl&k uygulama-
sına tab& tutmak ve TBMM & çer&s&nde traf&%& düzenlemek 
üzere TBMM Güvenl&k Yönetmel&%& &le TBMM Koruma Da&re 
Ba$kanlı%ı Kurulu$, Görev ve Çalı$ma Yönetmel&%&nce be-
l&rlenen d&%er görevler& yer&ne get&rmek &le görevl&d&r.

 TBMM Muhafız ve Tören Taburu Komutanlı!ı

Güvenl&k h&zmetler&, Anayasanın 95. maddes& uyarınca; 
&lg&l& makamlarca TBMM Ba$kanlı%ına tahs&s ed&len perso-
nelden olu$an, TBMM Koruma Da&re Ba$kanlı%ı & le TBMM 
Muhafız ve Tören Taburu tarafından yürütülmekted&r.

Do%rudan TBMM Ba$kanlı%ına ba%lı olarak görev yapan 
bu b&r&mler, TBMM Ba$kanlı%ının em&rler& çerçeves&nde 
tüm g&r&$ ve çıkı$ noktalarında ve &ç mekânlarda güvenl&kle 
&lg&l& önlemler& almak ve uygulamakla yükümlüdür.

Koruma Da&re Ba$kanlı%ı ve TBMM Muhafız ve Tören Tabu-
ru Komutanlı%ı, TBMM’ye g&r&$ ve çıkı$ları ve çevre güvenl&-
%&n& 24 saat esasına göre &fa eder.
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 Kurullar
Kültür-Sanat ve Yayın Kurulu
 TBMM Ba$kanının Ba$kanlı%ında, TBMM Ba$kanlık 

D&vanını tems&len 4 üye (TBMM Ba$kanının seçece%& 
1 Ba$kanvek&l&, Ba$kanlık D&vanının seçece%& 2 Kât&p 
Üye ve 1 !dare Am&r&) ve s&yas& part& gruplarından b&rer 
üye & le gerekt&%&nde TBMM Ba$kanının bel&rleyece%& 
ba%ımsız b&r üyeden olu$ur.

Yayın Danı!ma Kurulu
 TBMM Ba$kanının ba$kanlı%ında TBMM Ba$kanının se-

çece%& 1 Ba$kanvek&l&, Ba$kanlık D&vanının seçece%& 3 
Kat&p Üye ve 2 !dare Am&r&nden olu$ur. Sekretarya h&z-
metler&n& Telev&zyon Müdürlü%ü yürütür.

Kütüphane Kurulu
 TBMM Ba$kanı tarafından seç&lecek Ba$kanvek&l& ba$-

kanlı%ında 1 !dare Am&r&, Genel Sekreter ve Kütüphane-
Dokümantasyon ve Tercüme Müdüründen olu$ur. Sek-
retarya h&zmetler&n& Kütüphane-Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlü%ü yürütür.

Güvenl#k Koord#nasyon Kurulu
 TBMM Ba$kanının bel&rleyece%& güvenl&k h&zmetler&yle 

görevl& ! dare Am&r& Ba$kanlı%ında, Genel Sekreter, Ta-
bur Komutanı, Koruma Da&re Ba$kanı, Basın ve Halkla 
!l&$k&ler Müdürü &le S&v&l Savunma Uzmanından olu$ur. 
Sekretarya h&zmetler&n& S&v&l Savunma Uzmanlı%ı yürü-
tür.

Ar!#v Kurulu
 TBMM Ba$kanının görevlend&rece%& ! dare Am&r& ba$-

kanlı%ında Genel Sekreter, Yasamadan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı, Kanunlar ve Kararlar Da&re Ba$ka-
nı, !let&$&m Da&re Ba$kanı & le Genel Evrak ve Ar$&v Mü-
düründen olu$ur. Sekretarya h&zmetler&n& Genel Evrak 
ve Ar$&v Müdürlü%ü yürütür.

Basınla $l#!k#ler Kurulu
 TBMM Ba$kanının görevlend&rece%& ! dare Am&r& ba$-

kanlı%ında !let&$&m Da&re Ba$kanı, Basın ve Halkla !l&$k&-
ler Müdürü &le Parlamento Muhab&rler& Derne%& yönet&-
m&n& tems&len 2 üyeden olu$ur. Sekretarya h&zmetler&n& 
Basın ve Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü yürütür.
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II- TBMM GENEL SEKRETERL!K TE&K!LATI

2919 sayılı kanuna göre Merkez (Ankara) ve M&llî Saraylar 
Da&re Ba$kanlı%ı (!stanbul) $ ekl&yle örgütlenm&$ bulunan 
TBMM Genel Sekreterl&%&, her türlü yasama, &dar& ve tekn&k 
h&zmetler& yer&ne get&rmek ve Mecl&s tes&sler&n& her an h&z-
mete hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Görevler&n&n yürütülmes&nden dolayı TBMM Ba$kanına 
kar$ı sorumlu olan TBMM Genel Sekreter&, &dar& te$k&latın 
en üst âm&r&d&r. “Yasama”, “!dar&” ve “Tekn&k” h&zmetler $ek-
l&nde sını'andırılan h&zmet b&r&mler&, & lg&l& Genel Sekreter 
Yardımcılarına ba%lı olarak görev yürütmekted&r.

TBMM Genel Sekreterl#%#ne Do%rudan 
Ba%lı B#r#mler

 Genel Sekreterl#k $dar# %ube Müdürlü!ü

Genel Sekreterl&k ! dar& # ube Müdürlü%ü; d&%er & dar& gö-
revler&yle b&rl&kte, Ba$kanlık D&vanının raportörlük h&zmet-
ler&n& yürütmekted&r. Bu kapsamda, TBMM Ba$kanlı%ınca 
Ba$kanlık D&vanına havale ed&len öner&lerle &lg&l& hazırlıklar 
bu B&r&m tarafından yapılmakta, Ba$kanlık D&vanında gö-
rü$ülerek karara ba%lanan hususlar &se üyeler&n &mzasına 
sunulduktan sonra Genel Sekreterl&k !dar& Te$k&latının &lg&l& 
b&r&mler&ne gönder&lmekted&r.

S&yas& Part& Gruplarının, Ba$kanlık D&vanı Üyeler&n&n, TBMM 
Genel Sekreter& ve Genel Sekreter Yardımcılıklarının büro 
ve & dar& destek h&zmetler&, Makamlarda görevl& personel 
aracılı%ıyla yürütülmekted&r. TBMM Ba$kanlı%ının, Genel 
Sekreterl&%&n ve Genel Sekreter Yardımcılıklarının vekalet 
&$lemler&; Ba$kanlık D&vanı Üyeler&n&n çe$&tl& kurullardak& 
üyel&kler& & le & lg&l& yazı$malar; !dare Am&rl&%& ve Genel Sek-
reterl&kçe yayımlanması uygun görülen duyuruların hazır-
lanması ve duyurulması &$ lemler& Genel Sekreterl&k ! dar& 
#ube Müdürlü%ü tarafından yapılmaktadır.

TBMM’dek& grup toplantı salonlarının (grup toplantıları 
dı$ında) ve Tören Salonunun, TBMM Ba$kanlı%ı ve Genel 
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Sekreterl&k tarafından çe$&tl& faal&yetler &ç&n tahs&s& ve d&%er 
b&r&mlerle koord&nasyon görev& de Genel Sekreterl&k !dar& 
#ube Müdürlü%ünce sa%lanmaktadır. B&r&m ayrıca, tahs&s 
ed&len Bütçe ödenekler&n&n Harcama Yetk&l&s& görev&n& yü-
rütmekted&r.

 Hukuk Mü"av#rl#!#

1. Hukuk Mü$av&r& ve Hukuk Mü$av&rler& &le &dar& personel-
den olu$an Hukuk Mü$av&rl&%&, TBMM Ba$kanlı%ına kar$ı 
açılan ve TBMM Ba$kanlı%ı tarafından açılan davalarla &lg&l& 
&$lemler& yürütmekted&r. Ayrıca TBMM Ba$kanlı%ı ve TBMM 
Genel Sekreterl&%& makamınca &sten&len konularda hukukî 
görü$ vermekted&r. 

 Satınalma Müdürlü!ü

TBMM’n&n satınalma &$  ve &$ lemler&n&, telefon hatlarının 
açılıp kapanması, faturalarının tak&b&, g&y&m yardımı &$  ve 
&$lemler&n&, bütçede yer alan malzemeler&n satın alınması 
&$lemler&n&, tahakkuk &$lemler&n&, dem&rba$ e$yaların ta$ın-
ması ve korunması &$lemler&n& yürütmekted&r.

 Mal# H#zmetler Müdürlü!ü

5018 sayılı Mal& Yönet&m ve Kontrol Kanunu & le get&r&len 
yen& s&steme uyum amacıyla kurulmu$ olup 60. madde-
de sayılan temel &$levler do%rultusunda yürütülen ba$lıca 
görevler&; “TBMM’n&n kurumsal M&syon, V&zyon, !lke, Amaç 
ve Hede'er& çerçeves&nde; Stratej&k Planlama, Performans 
Bütçe, Kes&n Hesap, !ç Kontrol ve Yönet&m B&lg& S&stem& üze-
r&ndek& çalı$maları &le üst yönet&c& ve harcama b&r&mler&ne 
danı$manlık h&zmet& vermek suret&yle Genel Sekreterl&k 
Te$k&latı Mal& Yönet&m ve Kontrol S&stem&n&n kurulup gel&$-
t&r&lmes&ne katkıda bulunmak” $ekl&nde bel&rlenm&$t&r.

 Dı" $l#"k#ler ve Protokol Müdürlü!ü

TBMM’n&n üyes& oldu%u uluslararası kom&syonların uzman-
lık ve sekretarya h&zmetler&n& yürütmek, TBMM Ba$kanı, 
Ba$kanlık D&vanı, &ht&sas kom&syonları, parlamentolararası 
dostluk grupları, parlamenter düzeyde d&%er heyetler &le 
bürokrat heyetler&n uluslararası faal&yetler&n& organ&ze et-
mekle görevl&d&r.
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 S#v#l Savunma Uzmanlı!ı

TBMM Yerle$kes&ne g&r&$lerde, m&lletvek&ller& ve yakınları &le 
çalı$anları tarafından kullanılacak olan yaka ve araç kartla-
rını düzenler.

M!lletvek!l! Araç G!r!" Kartı: M&lletvek&ller&n&n kullandı%ı 
en fazla üç araca, m&lletvek&l& aracın &ç& ndeyken kullanıl-
mak üzere, üzer&nde m&lletvek&l&n&n dönem&, adı, soyadı ve 
araç plakası yazılı araç g&r&$ kartı ver&l&r.

Gerekl! Belgeler: Araç tesc&l belges&n&n önlü arkalı fo-
tokop&s& & le b&rl&kte, güvenl&kten sorumlu !dare Am&r-
l&%&ne h&taben kend& antetl& ka%ıdına yazılmı$ taleb& 
olması gerek&r.

Geç!c! Görevl! Araç G!r!" Kartı: M&lletvek&l&n&n yanında ça-
lı$an, 1 resmî veya özel danı$man, 1 özel sekreter ve 1 özel 
$oförün kullandı%ı sadece b&r araç &ç&n düzenlen&r.

Gerekl! Belgeler: M&lletvek&l&n&n güvenl&kten sorumlu 
!dare Am&rl&%&ne h&taben görevl& olduklarını bel&rten 
&stek yazısına ek olarak, k&ml&k ve araç tesc&l belges&-
n&n önlü arkalı fotokop&s& (Araç ba$kası adına kayıtlı 
&se taahhütname doldurulması gerek&r).

M!lletvek!l! Yakınları #ç!n Özel Yaka Kartı: M&lletvek&ller&-
n&n yakınları &ç&n en fazla 10 adet düzenlen&r.

Gerekl! Belgeler: M&lletvek&l&n&n & mzasıyla, güven-
l&kten sorumlu !dare Am&rl&%&ne h&taben yazılan &stek 
yazısına, kart ver&lmes& &stenen $ahısların k&ml&k foto-
kop&ler&, adres ve telefon b&lg&ler& &le b&rer adet foto%-
ra'arı eklen&r.

Part! Görevl!s! Özel Yaka Kartı: TBMM’de grubu bulunan 
s&yasî part&ler&n &l ve &lçe ba$kanlarına, görevler& süres&nce 
geçerl& olmak üzere düzenlen&r.

Gerekl! Belgeler: M&lletvek&l&n&n antetl& talep yazısına 
grup am&rl&%&n&n onay ka$es& basılması gerek&r.

Geç#c# Görevl# Yaka Kartı: M&lletvek&l&n&n yanında çalı$-
tırdı%ı resmî koruması, özel danı$manı, sekreter& ve $oförü 
&ç&n b&rer adet düzenlen&r.
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Gerekl! Belgeler: Güvenl&kten sorumlu ! dare Am&rl&-
%&ne h&taben yazılan, görevl& olduklarını bel&rten &stek 
yazısına (m&lletvek&l&n&n & mzası & le) ek olarak, & stenen 
$ahısların k&ml&k fotokop&ler&, adres ve telefon b&lg&ler& 
&le b&rer adet foto%raf.

S#v#l Savunma Uzmanlı$ı !let#"#m
Telefon : 420 67 27

Faks : 420 67 26

 Mü"av#rler

TBMM Genel Sekreter&ne gerekl& gördü%ü konularda da-
nı$manlık yapmakla görevl&d&rler.

 $ç Denetç#ler

TBMM !dar& Te$k&latında mal& kaynakların etk&l&, ekonom&k 
ve ver&ml& kullanılması bakımından &ncelemeler& yaparak, 
harcama sonucu kanun uygunluk denet&m& yapmakla gö-
revl&d&rler.
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TBMM Genel Sekreter 
Yardımcılıklarına Ba%lı B#r#mler

A) Genel Sekreter Yardımcılı%ı (Yasama)

 Kanunlar ve Kararlar Da#res# 
Ba$kanlı%ı

 $dari %ube Müdürlü!ü

Ba%lı bulundu%u Kanunlar ve Kararlar Da&res& Ba$kanlı%ı-
nın büro h&zmetler&n& yürütülmes&, da&m& ve geç&c& kom&s-
yonların donanım, dem&rba$ e$ya ve kırtas&ye malzemele-
r&n&n kar$ılanması &le görevl&d&r. 

!dar# %ube Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 67 75

Faks : 420 67 82

 Kanunlar ve Kararlar Müdürlü!ü

TBMM Ba$kanlı%ına yasama ve denet&m faal&yetler& kapsa-
mında sunulan kanun tasarı ve tekl&'er&; soru, genel gö-
rü$me, Mecl&s ara$tırması, gensoru ve Mecl&s soru$turması 
önergeler& & le tezkerelere &l&$ k&n  bütün &$  ve &$ lemler Ka-
nunlar ve Kararlar Müdürlü%ünce yer&ne get&r&lmekted&r.

TBMM Ba$kanlı%ınca kom&syonlara havale ed&len kanun 
tasarı ve tekl&'er& & le tezkereler ve kanun hükmünde ka-
rarnameler&n görü$ülmes&, kom&syon karar ve raporlarının 
hazırlanması, kom&syonlarda görevl& yasama uzmanları 
tarafından gerçekle$t&r&lmekted&r. Ayrıca Kanunlar ve Ka-
rarlar Müdürlü%ü &darec& ve yasama uzmanları Genel Ku-
rulda Ba$kanlık D&vanına yasama çalı$malarıyla &lg&l& tekn&k 
yardım ve danı$manlık h&zmet& sunmaktadırlar. Müdürlük 
bünyes&nde;

– Kanun tekl&'er&n&n hazırlanmasında m&lletvek&ller&ne 
tekn&k yardımda bulunmak ve TBMM Ba$kanlı%ına su-
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nulan tasarı ve tekl&'er& Anayasa ve ! çtüzük bakımın-
dan &ncelemek üzere Ara$tırma ve !nceleme Bürosu;

– S&yas& part& grupları ve m&lletvek&ller&n&n Anayasa ve 
!çtüzük çerçeves&ndek& b&lg& ed&nme ve denet&m ko-
nularına da&r önergeler&n&n &$lemler&n& yürütmek üzere 
Denet&m Bürosu;

– Genel Kurulda kabul ed&len kanunların kontrolü, de%&-
$&kl&kler&n &$lenmes& , Cumhurba$kanına gönder&lmes& 
ve Resm& Gazetede yayımlanması &le TBMM kararlarına 
da&r &$lemler& gerçekle$t&rmekle görevl& Kanun ve Karar 
S&c&l& Bürosu;

– Kanun tasarı ve tekl&'er&n&n kom&syonlara havales& &ç&n 
ön çalı$malar yapmak, kom&syon raporlarını sıra sayısı 
olarak hazırlamak, Ba$kanlık D&vanı ve kom&syon üye-
l&kler&n& tak&p etmek ve Genel Kurul gündem&n& hazırla-
mak üzere Kom&syonlar Bürosu;

– Yasama ve denet&m faal&yetler&ne &l&$ k&n b&lg& ed&nme 
talepler&n& kar$ılamak üzere B&lg& Ed&nme Bürosu ve

– Geçm&$e dönük tüm kanunlara, kanunlarda yapılan 
de%&$&kl&klere ve bunlarla & lg&l& yasama materyaller&ne 
elektron&k ortamda ula$ımı sa%layacak ver& g&r&$&n& ger-
çekle$t&ren Mevzuat B&lg& S&stem& Bürosu bulunmakta-
dır.

Kanunlar ve Kararlar Müdürlü%ü tarafından TBMM’n&n ya-
sama ve denet&m çalı$maları &le &lg&l& olarak m&lletvek&ller&-
n& b&lg&lend&rmek amacıyla TBMM gündem&, gelen kâ%ıtlar, 
sıra sayısı, kom&syonlar bülten& ve kanunlar derg&s& adıyla 
çe$&tl& yayınlar da yapılmakta ve bunların Genel Evrak ve 
Ar$&v Müdürlü%ü aracılı%ıyla m&lletvek&ller&ne da%ıtımı 
sa%lanmaktadır.

Kanunlar ve Kararlar Müdürlü%ü, Ana B&na 1. katta (do%u 
bölümü) yer almaktadır.

Kanunlar ve Kararlar Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 67 81

Faks : 420 67 82
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 Bütçe Müdürlü!ü

Plan ve Bütçe Kom&syonuna, yasama, denet&m, &zleme 
ve seç&m faal&yetler&nde uzmanlık ve &dar& destek h&zmet& 
sa%lar. Bu kapsamda Bütçe Müdürlü%ü TBMM Ana B&na 1. 
katta yer almaktadır.

Bütçe Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 05

Faks : 420 77 66

 Tutanak Müdürlü!ü

Ba$ta Genel Kurul olmak üzere, TBMM Ba$kanının kabul-
ler&, Ba$kanlık D&vanı ve &sten&ld&%& takd&rde &ht&sas kom&s-
yonları & le ara$tırması ve soru$turması kom&syonları &le 
dostluk grupları toplantıları ve görevlend&r&lme hâl&nde 
sempozyumların tutanak h&zmetler&, uzman stenograf ve 
stenogra'arın görev aldı%ı Tutanak Müdürlü%ü tarafından 
yer&ne get&r&lmekted&r.

Genel Kurul tutanakları TBMM &nternet sayfasında yayım-
lanmaktadır. Kom&syon tutanakları & se kom&syon ba$kan-
lıklarına tesl&m ed&lmekted&r.
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Tutanak Müdürlü%ü, her b&rle$&m &ç&n Tutanak Özet& ve Tu-
tanak Derg&s& yayımlamakta olup, yasama yılı sonunda yıl-
lık f&hr&stler hazırlamaktadır. Tutanak Müdürlü%ü, Ana B&na 
2 numaralı döner kapı g&r&$&n&n üst zem&n katındadır.

Tutanak Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 15 - 18 - 31

Faks : 420 68 15

 Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlü!ü

Kütüphane, TBMM ana b&nası &çer&s&nde b&r nolu kapı g&r&-
$&n&n üst zem&n katında yer almaktadır. Kütüphanen&n g&r&$ 
kor&dorunun &k& yanında yerl& ve yabancı sürel& yayınlar &ç&n 
okuma salonları bulunmaktadır. Müdür, Müdür Yardımcı-
ları, &dar& büro, çalı$ma büroları, fotokop& ve ödünç verme 
bölümler& bu kor&dor üzer&nde yer almaktadır.

G&r&$ kor&dorunun sonunda büyük okuma salonu bulun-
maktadır. Okuma Salonunda b&reysel ve grup çalı$ma 
masaları ve Osmanlı dönem&nden günümüze Mecl&s Ge-
nel Kurul Tutanakları, Resmî Gazete, mevzuat yayınları &le 
genel danı$ma kaynakları mevcuttur.

D&%er taraftan Halkla !l&$k&ler B&nasının arka cephes&nde 
#ube Kütüphane yer almaktadır. Bu kütüphanede günlük 
ulusal gazeteler, aktüel-popüler sürel& yayınlar ve danı$ma 
kaynakları bulunmaktadır.

Kütüphane koleks&yonu a%ırlıklı olarak hukuk, kamu yöne-
t&m&, ekonom&, s&yaset b&l&m&, uluslararası &l&$k&ler, tar&h, fel-
sefe, sosyoloj&, co%rafya vb. alanlarında Türkçe ve yabancı 
d&llerdek& yayınlardan olu$maktadır.

Kütüphane koleks&yonunda el yazması, nad&r eser, k&tap, 
sürel& yayın (ülke genel&nde yayın yapan günlük gazeteler, 
b&l&msel ve güncel derg&ler &le yabancı d&llerde yayınlanmı$ 
gazete ve derg&ler) tutanak, rapor ve görsel-&$&tsel mater-
yaller bulunmaktadır.

Dokümantasyon faal&yetler& kapsamında gazete, derg& ve 
TBMM Genel Kurul tutanaklarının &çer&k anal&zler& yapılarak 
ver&tabanları olu$turulmu$tur.
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Gazete Dokümantasyonu Ver&tabanında, ulusal gazeteler-
den seç&len haber, röportaj, makale ve kö$e yazıları 1997 
yılından &t& baren konu yakla$ımlı olarak & ndekslenmekte 
ve bunlara b&lg&sayar ortamında tam met&n ve &maj olarak 
er&$&leb&lmekted&r.

Derg& Dokümantasyonu Ver&tabanında, Kütüphane kolek-
s&yonunda bulunan Türkçe & çer&kl& akadem&k, b&l&msel ve 
aktüel derg&lerden seç&lm&$ olanlar, 1997 yılından &t&baren 
konu yakla$ımlı olarak & ndekslenmekte ve b&bl&yograf&k 
künye taraması yapılab&lmekted&r.

Tutanak Dokümantasyonu Ver&tabanında, 1908-1920 
Osmanlı dönem& Mecl&s tutanakları & le 1920’den &t& baren 
TBMM Genel Kurul Tutanaklarına b&lg&sayar ortamında tam 
met&n ve & maj olarak er&$&leb&lmekted&r. Ayrıca 1983’ten 
günümüze tüm tutanaklar konu yakla$ımlı olarak &ndeks-
lenerek b&bl&yograf&k er&$&m sa%lanmı$tır.
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M&lletvek&ller&nden gelen b&lg& ve belge talepler& öncel&kle 
kütüphane koleks&yonu olmak üzere & lg&l& kaynaklardan 
bulunmakta, b&lg& ve belgeler sözlü, basılı ya da elektron&k 
ortamda &stek sah&b&ne sunulmaktadır.

Kütüphanede tekn&k &$ lemler ve okuyucuya yönel&k h&z-
metler, Ün&vers&teler&n Kütüphanec&l&k (B&lg& ve Belge Yö-
net&m&) Bölümler&nden mezun olan uzman meslek ele-
manları el&yle yürütülmekted&r.

Kütüphane koleks&yonunda bulunan ans&kloped&, sözlük, 
atlas ve benzer& danı$ma kaynakları, sürel& yayınlar, yazma 
ve nad&r basma eserler &le CD, DVD ve m&krof&lmler dı$ında 
kalan kaynaklar 30 gün süre & le ödünç ver&lmekte ve bu 
süre b&r defaya mahsus olmak üzere uzatılab&lmekted&r.

Kütüphane koleks&yonunda bulunan kaynakların, tel&f 
hakları & le & lg&l& mevzuat çerçeves&nde tümünün ya da b&r 
kısmının fotokop&, m&krof&lm ya da d&j&tal formatta kopya-
lanması ya da ço%altılması &$lemler& yapılmaktadır.

Kütüphane, TBMM’n&n çalı$tı%ı günlerde Genel Kurulun 
b&t&m&ne kadar, Genel Kurulun  olmadı%ı günlerde &se 9.30-
18.30 saatler& arasında açıktır. M&llî ve d&n& bayramlar &le 
TBMM’n&n tat&l ve ara verme dönem& har&ç, Cumartes& gün-
ler& 10.00-16.00 saatler& arasında gazete, derg& ve okuma 
salonu açıktır.

Kütüphane-Dokümantasyon ve
Tercüme Müdürlü$ü !let#"#m

Telefon : 420 68 35
Faks : 420 75 48

 Basımevi Müdürlü!ü
TBMM yasama ve denet&m faal&yetler&nde kullanılan bası-
lı malzemeler & le m&lletvek&ller& ve Genel Sekreterl&k ! dar& 
Te$k&latının kullanmakta oldu%u basılılar, yerle$ke &çer&s&n-
de Ana B&na &le Tabur B&nasının do%usunda yer alan TBMM 
Basımev& tarafından üret&lmekted&r. Basımev&nden talep 
ed&len bütün basılılar; elektron&k d&zg&, graf&k tasarım, tas-
h&h, montaj, ofset baskı (s&yah-beyaz veya renkl&) ve c&lt 
serv&sler&nden geçerek kullanıcıların h&zmet&ne sunulmak-
tadır.
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Kom&syonlara, S&yas& Part& Gruplarına, M&lletvek&ller&ne ve 
&lg&l& yasama b&r&mler&ne & lan ed&lmes& ve yayımlanması 
gereken; Genel Kurul gündem&, gelen kâ%ıtlar l&stes&, 
kom&syon raporları (sıra sayısı), gensoru önerges&, oylama 
ve yoklama pusulaları, TBMM Genel Kurulunda yapılacak 
çalı$malardan önce Basımev&nde basılmaktadır. 

geçen tutanak özet&, m&lletvek&l& devamsızlık cetvel&, ad 
defter&, kom&syonlar bülten&, d&lekçe kom&syonu haftalık 
karar cetvel& bastırılmaktadır.

TBMM’n&n sürel& yayınları olan Kanunlar Derg&s& ve Tu-
tanak Derg&s& & le Tutanak C&lt F&hr&stler& bastırılmakta, 
c&ltlenmekte ve Ar$&v, Kütüphane, Kanunlar ve Kararlar 
&le Tutanak g&b& & lg&l& yasama b&r&mler&ne kullanmak ve 
saklamak üzere tesl&m ed&lmekted&r.

Standart Formlar, Faal&yet Raporları, Af&$ ve Bro$ür g&b& 
m&lletvek&l& ve & dar& te$k&latın &let&$& m ve yönetsel bas-
kı &$ ler&, M&llî Sarayların tanıtımına yönel&k baskı &$ ler&, 
TBMM Kütüphanes&nce tem&n ed&len yerl& ve yabancı 
gazete ve derg&ler&n c&lt yapım &$ler&, Kurtulu$ Müzes& &le 
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Saray, Kö$k ve Kasırların gez& b&letler&n&n baskıları, Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu &le Türk Parlamento Tar&h& Ara$tır-
ma Grubunca hazırlanan k&tapların baskıları ve c&lt &$ler& 
yapılmaktadır.

-
vek&ller&n&n Halkla !l&$k&ler, !let&$&m ve Sekretarya h&zmet-
ler&nde kullandıkları a$a%ıdak& basılılar, TBMM Ba$kanlı-
%ının yazılı onayına ve Kurumsal K&ml&k Standartlarına 
göre ve b&r takv&m yılı &ç&n bel&rlenen &st&hkak do%rultu-
sunda;

1) Tek veya ç&ft yüze basılab&len 10.000 adet KARTV!-
Z!T,

2) TBMM logolu ve &s&m baskılı olarak 2.000 adet NOT 
KARTI,

3) D&n& bayramlar ve yılba$ında kullanılmak üzere 
20.000 adet TEBR!K KARTI,

4) Halkla &l&$k&lerde ve sekretaryalarda kullanılan 20 C&lt 
TALEP FORMU,

5) TBMM logolu ve &s&m baskılı üç farklı boyutta 50 C&lt 
BLOKNOT, 

basılmaktadır. Ayrıca; B&r takv&m yılı &çer&s&nde; TBMM Ba$-
kanlık D&vanı Üyeler&, Kom&syon Ba$kanları, S&yas& Part& 
Grup Ba$kanları, Grup Ba$kanvek&ller& ve Parlamentolara-
rası Dostluk Grup Ba$kanları &ç& n yıllık; 15.000 adet stan-
dart zarf, 2.000 adet d&plomat zarf baskısı yapılmaktadır. 

M&lletvek&ller&n&n &st&hkak kapsamındak& &$lerde; bel&rlenen 
sayıların üzer&ndek& baskı talepler& ve sekretaryaları tarafın-
dan tem&n ed&len TBMM logolu zar'ara &s&m, part& ve seç&m 
bölges&n& & çeren baskı yapılması, karton ve sp&rall& kapak 
takımı, c&lt bezl& kapak yapımı &le d&%er kutlama, tebr&k ve 
taz&ye mesajı baskıları, baskı onayı ver&len k&tap baskıları 
her yıl ba$ında bel&rlenen ücret tar&fes&ndek& bedeller kar-
$ılı%ında TBMM Basımev&nde yaptırılab&lmekted&r.

Basımev# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 56

Faks : 420 68 55
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 Ara"tırma Merkezi Müdürlü!ü

TBMM Ara$tırma Merkez& Müdürlü%ü, Halkla !l&$k&ler B&nası 
B Blok 2. kat 6 nolu bankoda yer almaktadır.

Ara$tırma Merkez& Müdürlü%ü, m&lletvek&ller&ne yasama 
çalı$malarında b&lg& deste%& vermek amacıyla, &ht&yaç duy-
dukları b&lg&ler& do%ruluk, güven&rl&k, tarafsızlık ve objek-
t&'&k esasları çerçeves&nde, sade ve anla$ılır b&r $ek&lde ve 
&ste%&n n&tel&%&ne göre mümkün olan en kısa sürede ara$-
tırma raporu, b&lg& notu, arka plan özet& vb. ürünler hâl&nde 
sunar.

Ara$tırma Merkez&nde Ekonom& ve Mal&ye; Hukuk ve Kar-
$ıla$tırmalı Mevzuat; Kamu Yönet&m& ve S&yaset B&l&m&; Sos-
yal Pol&t&ka; Tarım, Do%al Kaynaklar ve B&l&m ve Uluslararası 
!l&$k&ler olmak üzere altı bölümde h&zmet ver&lmekted&r. 
Her bölümde & lg&l& konu uzmanları ve b&r bölüm koord&-
natörü bulunmaktadır. Her bölüm kend& alanına da&r b&lg& 
talepler&n& kar$ılamaktadır.

TBMM Ara$tırma Merkez& çe$&tl& uluslararası kurulu$lara 
üyed&r. Özell&kle ECPRD (Avrupa Parlamento Doküman-
tasyon ve Ara$tırma Merkez&) vasıtasıyla d&%er ülke parla-
mentoları ara$tırma b&r&mler&nden gelen b&lg& talepler&ne 
Ara$tırma Merkez& tarafından cevap hazırlanmakta, gerek-
t&%&nde kar$ıla$tırmalı çalı$malara esas olmak üzere y&ne 
ECPRD’ye TBMM Ara$tırma Merkez& adına b&lg& taleb&nde 
bulunulmaktadır.

B&lg& & ht&yacı duyulan konularda m&lletvek&ller&, & stekler&n& 
b&zzat ya da danı$manları aracılı%ıyla, yüz yüze, telefon 
ederek, yazılı olarak veya e-posta yoluyla (armer@tbmm.
gov.tr) TBMM Ara$tırma Merkez&ne &leteb&l&r.

TBMM Ara$tırma Merkez&n&n mevcut ürünler&ne TBMM 
&ntranet&nden er&$&lmekted&r. http://tbmm.&ntranet/armer

Ara"tırma Merkez# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 38

Faks : 420 78 00
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 !let#$#m Da#re Ba$kanlı%ı

 Genel Evrak ve Ar"iv Müdürlü!ü

TBMM’n&n evrak ve ar$&v &$ ler&n&n yürütülmes& &$lev&n&  ye-
r&ne get&rmek amacı & le kurulan Müdürlük Evrak ve Ar$&v 
h&zmetler& olarak &k& bölümden olu$ur:

Evrak Bölümü: TBMM’ye gelen kanun tasarı ve tekl&'er&-
n&n, parlamenter b&lg& ed&nme ve denet&m yollarına &l&$k&n 
önergeler&n, TBMM Ba$kanlı%ı adaylık ba$vurularının, Sa-
yı$tay, Radyo ve Telev&zyon Üst Kurulu üyel&k ba$vuruları-
nın kaydını tutar, Kanunlar ve Kararlar Müdürlü%üne tes-
l&m eder. D&lekçe Kom&syonuna gelen d&lekçeler&n kaydını 
tutar ve D&lekçe Kom&syonuna &let&r. Bakanlık ve kurumlara 
kom&syon gündemler&n& da%ıtır. Genel Sekreterl&k &darî b&-
r&mler&ne gelen ve g&den evrakların kaydını tutar ve & lg&l& 
b&r&mlere tesl&m eder. M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ı &le Ge-
nel Sekreterl&k arasında evrak akı$ını sa%lar. !dar& b&r&mler-
den gelen resmî posta &$lemler&n& yapar.

Ar!#v Bölümü: 1908’de II. Me$rut&yet’&n & lanı & le yen&den 
açılmı$ olan Mecl&s-& Mebusan’a a&t belgelerle 1920’den 
günümüze kadar olan yasama &le &lg&l& evrakları Kanun, Ka-
rar, Kadük, !ade, !ht&sas ve Ara$tırma-Soru$turma dosyaları, 
Tutanak Derg&ler&, m&lletvek&ller& ve emekl& personel özlük 
dosyaları &le d&%er yasama evraklarını saklamak ve Kanun, 
Tasarı ve Tekl&'er&, Genel Kurul Gündem&, Gelen Kâ%ıtlar,  
Geçen Tutanak Özetler&, Basımev&nde basılıp gelen basılı 
evrak &le Resmî Gazete’n&n m&lletvek&ller&ne da%ıtımını yap-
makla, m&lletvek&ller&ne yasama ve &lg&l& konularda yardım-
cı olmakla görevl&d&r.

Genel Evrak ve Ar$&v Müdürlü%ü Z&yaretç& Kabul B&nası 2. 
katında h&zmet vermekted&r.

Genel Evrak ve Ar"#v Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 91

Faks : 420 68 99

 Basın ve Halkla $li"kiler Müdürlü!ü

Basın ve Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü; m&lletvek&ller&ne, ko-
m&syon ba$kanlıklarına, TBMM &ç&nde sürekl& görev yapan 
yazılı ve görsel medya mensupları & le &l&$ k&ler&nde, basın 
toplantılarının düzenlenmes&nde, açıklama ve duyuruları-
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nın basına &let&lmes& nde, z&yaretç& g&r&$ler&n&n yönlend&r&l-
mes&nde yardımcı olur. 

Basın Bürosu: M&lletvek&ller&n&n TBMM’de düzenleyecek-
ler& basın toplantılarında, kanun tekl&'er& & le parlamenter 
b&lg& ed&nme ve denet&m yollarına &l&$k&n önergeler&n&n ve 
yazılı basın açıklamalarının basına duyurulmasında Basın 
Bürosu yardımcı olur. M&lletvek&ller&n&n, basın toplantısı sa-
lonunu kullanmak &ç&n, toplantı tar&h&n& ve saat&n& sekreter 
veya danı$manları aracılı%ıyla yazılı ya da sözlü olarak Ba-
sın Bürosuna b&ld&rmeler& gerekmekted&r. 

Basında TBMM: Ulusal düzeyde da%ıtımı yapılan gazeteler 
&le derg&lerden alınan haber ve makaleler her gün düzen-
l& olarak kurum &ç& nden http//:tbmm.&ntranet adres&nden 
“Basında Bugün TBMM” ba$lı%ı altında h&zmete sunulmak-
tadır. Bu h&zmete kurum dı$ından www.medyatak&p.com 
adres&yle Kullanıcı Adı: tbmm, #& fre: 3366 yazılarak ula$ıl-
maktadır. Dı$ basında yer alan öneml& haberler de TBMM 
&ntranet serv&s&nde “Yabancı Basında Türk&ye” bölümünden 
tak&p ed&lmekted&r.

Mecl#s Bülten#: Aylık olarak yayımlanır. TBMM çalı$maları-
na, m&lletvek&ller&n&n yazılı soru önergeler&ne, röportajlara 
ve TBMM çalı$ma programına yer veren derg&, TBMM’n&n 
tek sürel& yayın organıdır. 

Mecl#s Haber S#tes#: TBMM’n&n resmî &nternet s&tes&nde yer 
alan ‘Mecl&s Haber’ l&nk&nden TBMM’dek& bütün programlar 
hakkında b&lg&ye ula$mak mümkündür. Mecl&s Haber s&tes&, 
TBMM’n&n faal&yetler&n& kamuoyuna duyurmaktadır. Bütün 
&nternet kullanıcılarına açık olarak yayın yapan Mecl&s Ha-
ber, TBMM’dek& bütün etk&nl&kler&, basın toplantılarını, m&l-
letvek&ller&n&n açıklamalarını ve Genel Kurul çalı$malarını 
anlık olarak yayınlar. www.mecl!shaber.gov.tr adres&nden 
ula$ılan Mecl&s Haber S&tes&nden TBMM Ba$kanı’nın prog-
ramına ve foto%ra'ara da ula$ılab&l&r. 

Rehberl#k ve Tanıtım H#zmetler#: TBMM’n&n ba$ta ö%ren-
c&ler olmak üzere, tüm z&yaretç&lere tanıtılması ve çalı$ma-
ları hakkında b&lg& ver&lmes& amacıyla h&zmet veren büro, 
aynı zamanda yurt &ç& ve yurt dı$ından TBMM’ye gerçekle$-
t&r&len resmî z&yaretlerde rehberl&k yapmaktadır.

Büro, Türk&ye’n&n her &l&nden TBMM’ye gerçekle$t&r&len ge-
z&ler&n randevularını vermekte, gerekt&%&nde okullarla ko-
ord&nel& programlar hazırlamaktadır.
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B#lg# Ed#nme Bürosu: Büro, TBMM faal&yet alanıyla & lg&l& 
olan b&lg& ve belge talepler&n&n & lg&l& b&r&mlere yönlend&-
r&lmes& ve koord&nasyonuyla görevl&d&r. Büro tarafından 
do%rudan yapılan &$ lemler & se  Ba$bakanlık B&lg& Ed&nme 
ve De%erlend&rme Kurulunca gönder&len kararların ve b&l-
g& ed&nme ba$vurularının &lg&l& b&r&mlere ve kurumlara yön-
lend&r&lmes& &le ba$vuru $ek&l $artlarını kar$ılamayan, tavs&-
ye ve mütalaa n&tel&%& ta$ıyan, kurum &nternet s&tes&nde ve 
basılmı$ yayınlarda yer alan b&lg&ler&n &stem&ne ve d&lekçe 
kapsamında bulunan ba$vurulara &l&$k&n &$ lemlerd&r. Bun-
larla b&rl&kte Büro, Kurumu & lg&lend&rmeyen ba$vuruların 
da &lg&l& d&%er kurum ve kurulu$lara yönlend&r&lmes& &$lem-
ler&n& yürütmekted&r.

B&lg& Ed&nme Bürosu, tüm kamu kurum ve kurulu$larının 
raporlarından olu$an ve Ba$bakanlık B&lg& Ed&nme De%er-
lend&rme  Kurulu tarafından TBMM’ye gönder&len yıllık ge-
nel raporların  TBMM Ba$kanlı%ınca kamuoyuna duyurul-
ması &$lemler&n& de yapmaktadır.

Röportajlar-Kamera ve Foto"raf Çek#mler#: Basın ve 
yayın mensuplarına, TBMM Yerle$kes& &ç&nde m&lletvek&ller& 
&le & lg&l& röportaj, kamera ve foto%raf çek&m& &ç&n m&lletve-
k&l&n&n onayı alındıktan sonra !dare Am&r& veya yetk&lend&-
rece%& !let&$&m Da&re Ba$kanı ya da Basın ve Halkla !l&$k&ler 
Müdürü tarafından &z&n ver&l&r.

M&lletvek&ller&n&n h&zmete &l&$k&n foto%ra'arı &ç&n Ana B&na 
Zem&n Kat Genel Kurul Salonu yanında Esk& Senato Salonu 
g&r&$&nde Foto"raf Stüdyosu bulunmaktadır.
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Yazılı ve görsel basında, TBMM’n&n manev& $ahs&yet&ne ve 
m&lletvek&ller&ne yönel&k gerçek dı$ı yazı, haber ve yayınları 
&zlemek, & ncelemek & lg&l&ler&ne gönder&lecek yazılar hazır-
lamak, ayrıca hukuk& yollara ba$vurulması gerekt&%&nde 
bununla & lg&l& b&lg& ve belgeler& derlemek üzere, Basın ve 
Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü &le Hukuk Mü$av&rl&%& &$b&rl&%&n-
de h&zmet ver&lmekted&r.

Z#yaretç#ler-Z#yaretç# Kabul Salonu: M&lletvek&ller&, z&ya-
retç&ler&ne a&t randevu b&lg& g&r&$ ve tak&pler&n& kend&ler&ne 
tahs&s ed&lecek kullanıcı kodu ve $& freler& & le TBMM & ntra-
net serv&s& “Z&yaretç& Randevu B&lg& S&stem&”n& kullanarak 
yapab&lmekted&rler. TBMM’ye gelen z&yaretç&ler, D&kmen 
Caddes& tarafında bulunan “Z&yaretç& Kabul Salonu”ndan 
g&r&$ ve çıkı$ yapab&lmekted&r.

TBMM’ye z&yaretç& g&r&$&, saat 10:00’da ba$lar ve Genel 
Kurul çalı$ma günler&nde Genel Kurulun çalı$maya ba$la-
masından b&r saat önce, d&%er günlerde &se saat 17:00’de 
sona erer. Gerekl& görülen hâllerde z&yaretç& gün ve saatler& 
bel&rl& b&r zaman d&l&m& &ç&n &dare am&rler&n&n ço%unluk &m-
zasıyla aldı%ı kararla, ac&l durumlarda &se güvenl&kten so-
rumlu &dare am&r&n&n onayıyla bel&rleneb&l&r. Z&yaret saatler& 
dı$ında, z&yaretç& ve d&nley&c&ler m&lletvek&ller&n&n tey&d& &le 
&çer& alınır. Bu amaçla &nternet ortamında elektron&k rande-
vu s&stem& kurulmu$ olup her m&lletvek&l&ne b&r g&r&$ $&fres& 
ver&lmekted&r.

Z&yaretç&ler sadece m&lletvek&ller&n&n Halkla !l&$k&ler B&na-
larındak& çalı$ma odalarında z&yaretler&n& yapab&l&rler. Ana 
B&naya m&lletvek&ller&nce tey&d& yapılan k&$&ler&n dı$ında 
h&çb&r z&yaretç& alınmaz. Z&yaretç&ler, m&lletvek&ller&n&n Ge-
nel Kurul çalı$malarının engellenmemes& ve genel güven-
l&%&n sa%lıklı yürütüleb&lmes& çerçeves&nde Ana B&na &ç&n -
dek& kul&slere g&remezler.

Basın ve Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü, Z&yaretç& Kabul B&nası 
3. katta h&zmet vermekted&r. Müdürlü%e ba%lı Basın Büro-
su &le Basın Toplantı Salonu ve basın mensuplarına ayrılan 
bürolar Ana B&na arka cephede, 3 ve 4 numaralı kapılar 
arasında yer almaktadır.

Basın ve Halkla !l#"k#ler Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 69 01

Faks : 420 68 89
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 Parlamenter Hizmetleri Müdürlü!ü

TBMM Ba$kanlık D&vanı üyeler&, Bakanlar Kurulu üyeler&, 
s&yas& part& grup ba$kan ve ba$kanvek&ller&, &ht&sas kom&s-
yonu ve uluslararası kom&syon ba$kanlıkları dı$ında kalan 
her m&lletvek&l&ne Halkla !l&$k&ler B&nasında b&r çalı$ma oda-
sı tahs&s ed&lmekte ve b&r sekreter &le b&r danı$man görev-
lend&r&lmekted&r. Parlamenter H&zmetler& Müdürlü%ünce; 
Halkla !l&$k&ler B&nasında çalı$ma odaları olan m&lletvek&lle-
r&ne, sekretarya, danı$ma, da%ıtım ve duyuru, faks, fotoko-
p&, b&lg& &$lem, donanıma &l&$k&n ayn&yat h&zmetler& &le tüm 
m&lletvek&ller&ne mesa& saatler& dı$ında telefonla &let&$&m 
h&zmet& ver&lmekted&r. 

Çalı!ma Odaları

Halkla !l&$k&ler B&nası A ve B Bloklarda bulunan çalı$ma 
odalarının tahs&s&, dönem ba$ında TBMM Ba$kanlık D&va-
nınca, bel&rlenen esas ve usullere göre çek&len kura sonucu 
gerçekle$mekted&r. Halkla !l&$k&ler B&nasında toplam 470 
m&lletvek&l& çalı$ma odası bulunmaktadır. Bu nedenle, &lk 
kurada oda tahs&s& yapılamayan 80 m&lletvek&l&ne, TBMM 
Ba$kanlık D&vanı, Bakanlar Kurulu, S&yas& Part& Grupları &le 
TBMM !ht&sas Kom&syonu ve Uluslararası Kom&syon Ba$-
kanlıkları bel&rlend&kten sonra tahs&s yapılab&lmekted&r.

M&lletvek&l& çalı$ma odalarında; standart dem&rba$ e$ya-
lar, dah&l&, $eh&r &ç&-$eh&rlerarası ve talep hâl&nde uluslara-
rası görü$meye açılab&len &k& hatlı telefon, merkez& radyo 
ve müz&k yayını &le kablolu telev&zyon, &nternet ba%lantısı 
(kablolu ve kablosuz)  altyapısı hazır bulunmaktadır.
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M#lletvek#l# Sekretaryası

M&lletvek&ller&n&n Sekretarya h&zmetler&; TBMM Ba$kan-
lık D&vanı Kararları gere%&, b&r kamu kurulu$unda görevl& 
veya mevcut TBMM personel&nden, m&lletvek&ller&n&n yazılı 
taleb& do%rultusunda görevlend&r&len sekreterler tarafın-
dan yer&ne get&r&lmekted&r. Sekreter olarak görevlend&r&len 
personel, yürüttü%ü görev &t&barıyla m&lletvek&l&ne, geç&c& 
görevl& statüsünde TBMM’de çalı$maları sebeb&yle & dar& 
olarak TBMM Genel Sekreterl&%&ne kar$ı sorumludurlar.

M&lletvek&l& sekreterler& aynı zamanda kamu görevl&s& de 
olduklarından, &lg&l& kanun, yönetmel&k, genelgeler gere%&, 
mesa& tak&p, &z&n, rapor, s&c&l, d&s&pl&n vb. özlük &$ ve &$lemler& 
&dar& olarak ba%lı oldukları Parlamenter H&zmetler& Müdür-
lü%ü tarafından yürütülmekted&r. 

Nöbetç# Sekretarya

M&lletvek&ller&ne mesa& saatler& dı$ında 19.00-09.00 saatler& 
arasında, hafta sonları ve resmî tat&l günler&nde 24 saat te-
lefonla &let&$&m h&zmet& sa%lanmaktadır.

Danı!ma (Banko) Memurları

Halkla !l&$k&ler B&nasında m&lletvek&l& çalı$ma odaları, 12 
çalı$ma odasının yer aldı%ı banko düzen&nded&r. Banko 
g&r&$ler&nde görev yapan memurlar gelen z&yaretç&ler&n 
kar$ılanması-yönlend&rmes& h&zmet&n& vermekted&rler. Ay-
rıca, bankolarda m&lletvek&ller&n&n ortak kullanımına sunul-
mu$ b&r faks bulunmaktadır. Danı$ma-Banko Memurları 
m&lletvek&l&n&n gelen faksını bürosuna ula$tırmak, gönde-
r&lecek faksı &se çekmekle görevl&d&r. Faks çek&mler& TBMM 
Ba$kanlık D&vanı tarafından bel&rlenen l&m&tler dah&l&nde 
gerçekle$mekted&r.

B#lg# $!lem Odaları-Fotokop# Çekme Merkez# 

M&lletvek&ller&n&n, sekreter ve danı$manlarının ortak kul-
lanımına sunulmu$ b&lg&sayarların bulundu%u b&lg& &$lem 
odaları &le m&lletvek&ller&n&n fotokop& &$ler&n& yürüten foto-
kop& çekme merkezler& Halkla !l&$k&ler B&nası A ve B Blokta 
h&zmet vermekted&r.

Fotokop& çek&m& ve b&lg&sayar çıktıları TBMM Ba$kanlık 
D&vanı tarafından bel&rlenen l&m&tler dah&l&nde gerçekle$-
mekted&r.
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Ayn#yat Bürosu

Ayn&yat bürosu, m&lletvek&ller&ne tahs&s ed&len çalı$ma oda-
larının standart dem&rba$ e$ya &le donanımını sa%lamakta-
dır. Dönem &ç& nde m&lletvek&ller&n&n çalı$ma odalarındak& 
masa, koltuk, k&taplık vb. dem&rba$ın tem&n&, tak&b&, bakımı 
&le çalı$ma odalarına &l&$k&n muhtel&f talepler& Parlamenter 
H&zmetler& Müdürlü%ünce &lg&l& b&r&mlerle koord&nel& olarak 
kar$ılanmaktadır. 

Parlamenter H#zmetler# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 69 27-28

Faks : 420 69 84

 Televizyon Müdürlü!ü

Mecl&s Telev&zyonu TBMM çalı$malarını 10 Aralık 1994’ten 
bu yana aralıksız olarak kamuoyuna yansıtmaktadır.

TBMM Genel Kurulunun toplandı%ı günlerde Genel Kuru-
lu canlı yayınlayan TBMM Telev&zyonu ayrıca, s&yas& part& 
grup toplantılarının basına açık bölümler&nde, genel ba$-
kan veya genel ba$kan adına konu$an m&lletvek&ller&n&n 
konu$malarını en fazla 1 saat canlı olarak ekranlara get&r&r.

Genel Kurul toplantıları ve s&yas& part& grup toplantıları dı-
$ında Mecl&s Ba$kanı’nın tüm faal&yetler&n&, part& grubu ve 
genel merkez yönet&m kademeler&nde görevl& m&lletvek&l-
ler&n&n (Grup Ba$kanvek&l&, Genel Ba$kan Yardımcısı, Genel 
Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı vb.) mecl&stek& basın 
toplantıları, açıklamaları &le kabuller&n& &ht&sas, ara$tırma ve 
soru$turma kom&syonları toplantılarını &zlemek de TBMM 
Telev&zyonunun görevler& arasındadır. TBMM Telev&zyonu 
TBMM’n&n çe$&tl& b&r&mler&nde gerçekle$t&r&len ve haber de-
%er& ta$ıyan projeler& de ekrana ta$ır.

TBMM Telev&zyonu tüm bu çalı$maların yanı sıra, güncel 
s&yas& ve ekonom&k gel&$melerle dı$ pol&t&ka alanındak& ge-
l&$meler& s&yasî part& grup tems&lc&ler&, kom&syon ba$kanları 
ve d&%er m&lletvek&ller&yle açık oturum, söyle$& g&b& çe$&tl& 
programlar $ekl&nde yansıtmaktadır.
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TBMM Telev&zyonu, TRT ve özel telev&zyonların Mecl&s Ge-
nel Kurul çalı$malarına &l&$ k&n tek görüntü kayna%ı olup, 
bu görüntüler TRT’ye ücrets&z, özel telev&zyonlar ve ba$ta 
m&lletvek&ller& olmak üzere &lg& ve &ht&yaç duyanlara da mü-
tevazı b&r ücret kar$ılı%ında ver&lmekted&r. TBMM TV, Mecl&s 
çalı$malarında görsel ve &$&tsel olarak tutanak ve ar$&v &$le-
v& de görmekted&r.

Telev#zyon Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 78 28

Faks : 420 78 31
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B) Genel Sekreter Yardımcılı%ı (!dar#)

 Personel ve Muhasebe Da#res# 
Ba$kanlı%ı

 $dari %ube Müdürlü!ü

M&lletvek&ller&n&n, yasama organı esk& üyeler&n&n, dı$arıdan 
atandıkları bakanlık görev& sona erenler&n; bunların e$ler&, 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları &le ana ve babaları-
nın, ölenler&n hak sah&b& dul ve yet&mler&n&n, ayakta veya 
yatarak (muayene, d&$, & laç, laboratuar, radyoloj&, f&z&k te-
dav&, amel&yat, opt&k, tıbb& malzeme, radyoterap&, &$&tme 
c&hazı, d&yal&z, kemoterap&, özel e%&t&m, yurt dı$ı & laç, yurt 
dı$ı tedav&, ambulans, ta$ kırma, kaplıca, tüp bebek, yatak-
lı tedav&, ac&l tedav&, enjeks&yon, do%um vb.) tedav&ler&ne 
&l&$k&n faturaların; tesl&m alınması, “Sa%lık Harcamaları B&lg& 
S&stem&ne” kayıt ed&lmes&, tedav& yönetmel&%& ve &lg&l& d&%er 
mevzuat hükümler& çerçeves&nde & ncelenmes&, eks&kl&%& 
bulunan faturaların eks&kl&kler&n&n tamamlattırılması, mev-
zuata uygun olan harcama belgeler&ne ödeme emr& bel-
ges& düzenlenerek Muhasebe Müdürlü%üne gönder&lmes&, 
uygun olmayanların &ade ed&lmes& &$lemler&, ayrıca hak sa-
h&pler&n&n ayakta veya yatarak yapılan tedav&ler&ne yönel&k, 
özel sa%lık kurum ve kurulu$ları & le sa%lık h&zmetler& söz-
le$me &$lemler&n&n yapılması ve ar$&vlenme &$lemler&, !dar& 
#ube Müdürlü%ünün görevler& arasındadır.

Anayasanın 124. Maddes& & le 26/10/1990 tar&hl& ve 3671 
sayılı TBMM Üyeler&n&n Ödenek, Yolluk ve Emekl&l&kler&ne 
Da&r Kanunun 4. Maddes&ne dayandırılarak hazırlanan 
“M#lletvek#ller#ne, Yasama Organı Esk# Üyeler#ne, Dı!a-
rıdan Atandıkları Bakanlık Görev# Sona Erenlere Teda-
v# Yardımı Yapılmasına Da#r Yönetmel#k”, a$a%ıda b&rkaç 
örne%& ver&len tedav& konularını ve bunlara &l&$k&n d&%er ay-
rıntıları kapsamaktadır. Söz konusu tedav& yönetmel&%&ne; 
http://www.tbmm.gov.tr/genser/m5.html adres&nden 
ula$ılab&l&r.

Hak sah&pler& özel veya resmî sa%lık kurum ve kurulu$ları-
na, sa%lık karneler&n& &braz etmek suret&yle ba$vurab&l&rler. 
Özel sa%lık kurum ve kurulu$larına hak sah&pler&n&n tedav& 
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g&derler& &ç&n, Türk Tab&pler B&rl&%& Asgar& Ücret Tar&fes& b&-
r&m f&yatları üzer&nde ödeme yapılamaz.

Sa%lık kurum ve kurulu$larında yapılan tedav&ler& sonucu 
Kurum tarafından ver&len otokop& reçetel& sa%lık karnele-
r&ne yazılan & laç m&ktarları 5 kalem ve 3 aylık dozu, sa%lık 
kurulu raporuna göre düzenlenen reçetelerde kullanılan 
&laçlarda & se 6 aylık dozu geçemez. Kurum & le sözle$mes& 
bulunan eczanelerden alınan & laçlar bedeller&n&n % 80’ & 
Kurumca, % 20’ s& hasta tarafından maa$ından kes&lerek 
öden&r.

TBMM & le Türk D&$ Hek&mler& B&rl&%& arasında, hak sah&ple-
r&ne a%ız d&$ sa%lı%ı h&zmetler& sunulmasına &l&$k&n düzen-
lenen protokol çerçeves&nde hak sah&pler&n&n d&$ tedav& 
bedeller& Kurumca kar$ılanır.

Sa%lık kurum ve kurulu$larının göz hastalıkları uzmanla-
rınca yapılan muayeneler& sonucu düzenlenen reçeteyle 
alınan renkl& ve renks&z gözlük camları ve çerçeve bedel-
ler&, cam numaraları de%&$med&kçe, &k& yıl geçmeden öden-
mez.

!$&tmen&n c&haz & le düzelt&lmes&n&n mümkün oldu%u du-
rumlarda, &lg&l& uzman doktorun reçetes& &le aldıkları &$&tme 
c&hazları bedeller& TBMM Ba$kanlık D&vanınca tesp&t ed&len 
bedel üzer&nden öden&r. Ayrıca c&hazın bozulması hal&nde 
tam&r ücretler& ve &$&tme c&hazlarının kalıbı ve p&l bedeller& 
de Kurumca kar$ılanır. !$&tme c&hazlarının yen&leneb&lmes& 
&ç&n en az 5 yıl geçm&$ olması gerek&r.

!dar& #ube Müdürlü%ü, TBMM Ek H&zmet B&nası 3. Katta bu-
lunmaktadır.

!dar# %ube Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 70 04

Faks : 420 78 20

 Personel ve Özlük $"leri Müdürlü!ü
M&lletvek&ller&n&n özlük dosyaları, k&ml&k belgeler&, pa-
saport, sa%lık karnes&, albüm hazırlanması, mal&, ayn& ve 
sosyal hakları g&b& konuları düzenlemek ve yürütmekle gö-
revl&d&r.
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M&lletvek&l& seç&m tutana%ı, özgeçm&$ b&ld&r&m&, mal b&ld&r&-
m&, nüfus cüzdanı suret&, tedav& yardımı b&ld&r&m&, emekl&l&k 
tesc&l, & nt&bak, borçlanma, pasaport, foto%raf ve benzer& 
konulardak& &$ lemlerle & lg&l& belge ve yazı$malardan olu-
$an ‘M&lletvek&l& Özlük Dosyası’nın düzenlenmes&, tak&b&, 
saklanması, ödenek ve yolluklarının tahakkuk h&zmetler&n& 
yürütmekted&r.

1. M#lletvek#l# Ödenek ve Yollukları

 3671 sayılı Kanun hükümler&ne uygun olarak m&l-
letvek&l& ödenek ve yollukları; 15 Ocak, 15 N&san, 15 
Temmuz ve 15 Ek&m tar&hler&nde üçer aylık olarak 
tahakkuk ett&r&lmekted&r.

2. Tedav# $!lemler#

 M&lletvek&ller&n&n ve yasal olarak bakmakla yü-
kümlü oldukları k&$&ler&n resmî ve özel sa%lık ku-
rulu$larınca yapılacak muayene, te$h&s ve tedav& 
h&zmetler& & le bu konudak& harcamalarının ödeme 
esasları “M&lletvek&ller&ne, Yasama Organı Esk& Üye-
ler&ne, Dı$arıdan Atandıkları Bakanlık Görev& Sona 
Erenlere Tedav& Yapılmasına Da&r Yönetmel&k“ &le 
düzenlenm&$t&r. Anılan Yönetmel&k gere%&nce Sa%-
lık Karneler&, M&lletvek&ller&ne ve bakmakla yüküm-
lü oldu%u k&$&lere ver&lmekted&r.

3. Sosyal Güvenl#k Kurumu Ba!kanlı"ı 
(Emekl# Sandı"ı, SSK, Ba"-Kur) #le $lg#l# $!lemler

 Emekl&l&k &$ lemler&n&n kısa sürede sonuçlandırıla-
b&lmes& &ç& n, m&lletvek&ller&n&n Personel ve Özlük 
!$ler& Müdürlü%üne b&zzat ba$vuruda bulunmaları 
gerekmekted&r.

4. M#lletvek#l# K#ml#"#-Özel Tanıtım Kartı $!lemler#

 Her m&lletvek&l&ne, m&lletvek&ll&%& süres&nce kulla-
nab&lece%& “M&lletvek&l& K&ml&%&” ver&lmekted&r. M&l-
letvek&ller&n&n e$ler& adına “Özel Tanıtım Kartı”nın 
ver&leb&lmes& &ç&n, b&r adet foto%rafın bu b&r&me ve-
r&lmes& gerekmekted&r.

5. TBMM Albümü

 Yasama dönem& ba$ında m&lletvek&ller&n& tanıtmak 
amacıyla, “TBMM Albümü” hazırlanmaktadır. Albü-
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mün b&r an önce hazırlanab&lmes& &ç&n, “TBMM Al-
bümü B&lg& Formu” nun en kısa zamanda Personel 
ve Özlük !$ ler& Müdürlü%üne ver&lmes& gerekmek-
ted&r. 

6. Pasaport

 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13. maddes& gere-
%&nce m&lletvek&ller& &le e$ ve çocuklarına ‘D&ploma-
t&k Pasaport’ ver&lmekte, pasaportla & lg&l& &$lemler 
bu b&r&mce yürütülmekted&r.

7. Danı!man Görevlend#r#lmes#

 M&lletvek&ller&n&n talep etmeler& hâl&nde yasama ve 
ara$tırma faal&yetler&ne yardımcı olmak üzere b&r 
danı$man görevlend&r&lmekted&r.

 Danı$manlar, kamu kurum ve kurulu$larından ge-
ç&c& olarak görevlend&rme ya da açıktan sözle$mel& 
olarak &st&hdam ed&leb&lmekted&rler. Danı$man ola-
rak görevlend&r&lecekler&n yüksek ö%ren&m görmü$ 
olması ve herhang& b&r m&lletvek&l&n&n &k&nc& derece-
ye kadar kan ve sıhr& hısmı olmaması gerek&r.

Personel ve Özlük !"ler# Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 70 11

Faks : 420 81 87

 Personel E!itim ve Yönetim Müdürlü!ü
Personel E%&t&m ve Yönet&m Müdürlü%ü, TBMM memur-
larının h&zmet &ç&  e%&t&m&n& gerçekle$t&rmek; daha etk&n 
&dar& h&zmet sa%layab&lmek &ç& n; te$k&latın &$ lem, yöntem 
ve çalı$malarını, ver&ml&l&%& ve etk&nl&%& artıracak, ekonom& 
sa%layacak ve h&zmet&n n&tel&%&n& yükseltecek $ek&lde dü-
zenlemek, gel&$t&rmek amacıyla kurulmu$tur.

Müdürlük, m&lletvek&ller&n&n yabancı d&l e%&t&m programla-
rını planlar ve koord&ne eder. Çe$&tl& konularda kurum &ç&, 
kurum dı$ı h&zmet &ç& e%&t&m programlarını düzenler.

Personel E$#t#m ve Yönet#m Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 70 41

Faks : 420 70 44
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 Muhasebe Müdürlü!ü

TBMM bütçes&n&n ve Sayı$tay Ba$kanlı%ı bütçes&n&n gerekl& 
kıldı%ı cârî, transfer ve sermaye n&tel&%&ndek& her türlü g&-
der&n kontrol ed&lerek ödenmes&n& sa%lar. Bu &$ lemlerden 
m&lletvek&ller&ne yönel&k olarak;

- M&lletvek&ller&n&n, yasama organı esk& üyeler&n&n, dı$arı-
dan atandıkları bakanlık görev& sona erenler&n; bunların 
e$ler&, bakmakla yükümlü oldukları çocukları &le ana ve 
babalarının, ölenler&n hak sah&b& dul ve yet&mler&n&n, 
resmî ve özel sa%lık kurum ve kurulu$larında ayakta 
veya yatarak almı$ oldukları tedav& g&derler&ne &l&$ k&n 
olarak düzenlenen belgeler&n kontrol ed&l&p ödenmes& 
ve muhasebe kayıtlarının yapılması,

- M&lletvek&l& ödenek ve yollukları, Ba$kanlık D&vanı tems&l 
ödene%&, esk& üye, dul-yet&m tems&l tazm&natı ödemele-
r& &ç& n düzenlenen belgeler&n kontrol ed&l&p ödenmes&, 
muhasebe kayıtlarının yapılması,

- Yurt &ç&  ve yurt dı$ında kurumu tems&l etmek amacıyla 
düzenlenen toplantı ve organ&zasyonlara katılan m&llet-
vek&ller&n&n harcırahlarına a&t belgeler&n kontrol ed&l&p 
ödenmes&, muhasebe kayıtlarının yapılması,

- M&lletvek&l& ve yasama organı esk& üyeler&ne yapılan sos-
yal haklarına (ölüm ve do%um yardımı) &l&$ k&n ödeme 
belgeler&n&n kontrolü ve ödenmes&,

- Müdürlü%ümüze m&lletvek&ller& adına gelen hac&z b&ld&r-
geler&n&n, m&lletvek&ller&ne b&ld&r&lmes&, muhasebe kayıt-
larının yapılması ve talep ed&lmes& hal&nde maa$ bordro-
larının onaylanması, 

- M&lletvek&l&n&n taleb& do%rultusunda verg& matrahı ve 
kes&len gel&r verg&s&n& göster&r yazının düzenlenmes&, 

- Ödemes& yapılıp ar$&vler&m&zde saklanan belgeler&n ta-
lep ed&ld&%& durumlarda tasd&kl& suretler&n&n ver&lmes& 
görevler&n& yürütür.

Muhasebe Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 70 55

Faks : 420 70 71
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 Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörlü!ü

Kal&te Genel Koord&natörlü%ü, TBMM yerle$kes& &çer&s&nde 
Z&yaretç& Kabul B&nasının 2. katında yer almakta olup, ayrı-
ca M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ında da Kal&te Of&s& bulun-
maktadır.

Kal&te Genel Koord&natörlü%ü, TBMM Genel Sekreterl&%& 
!dar& Te$k&latında;

- TBMM’de h&zmetler&n, gerek çalı$anların gerekse h&zmet 
sunulan k&$&, kurum ve kurulu$ların &ht&yaç, beklent& ve 
öner&ler& d&kkate alınarak hızlı, güven&l&r, do%ru, etk&n b&r 
$ek&lde sunulmasına,

- Kurumun bütün h&zmet süreçler&n&n sürekl& &y&le$t&r&lme-
s&ne yönel&k, &nsan odaklı ve katılımcı b&r yönet&m kültü-
rünün olu$turulması,

- TS-EN-ISO 9001 Kal&te Yönet&m S&stem&, TS EN ISO 22000 
Gıda Güvenl&%& Yönet&m S&stem& vb. yönet&m s&stemler&-
n&n yürütülmes&n& sa%lamaktadır.

Faal&yetler&n yürütülmes&nde Kal&te Yönet&m Tems&lc&s&ne, 
&dar& yönden & se TBMM Genel Sekreter&ne ba%lı denet&m 
ve danı$ma b&r&m&d&r.

Kal#te Yönet#m S#stem# Koord#natörlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 72 11

Faks : 420 79 77

 Destek H#zmetler# Da#re Ba$kanlı%ı

 $ç Hizmetler Müdürlü!ü

TBMM’de;

- Oda ve salonların tem&zl&%& h&zmetl& personelle;  kor&dor, 
tuvalet tem&zl&%& & le sert zem&nler&n c&lalanması, h&zmet 
alımı yöntem&yle &daren&n gözet&m& ve denet&m&nde, ço-
%unlu%u f&rma elemanlarından olu$an arabalı–mak&nel& 
tem&zl&k ek&b&yle,

- Ba$kanlık D&vanı Üyeler&, Grup Ba$kanvek&ller&, Kom&s-
yon Ba$kanları yardımcı h&zmetler& (1) h&zmetl&, Halkla 
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!l&$k&ler B&naları bankolarında bulunan m&lletvek&ller&n&n 
yardımcı h&zmetler&, her bankoda (2) h&zmetl& &le,

- TBMM Genel Kurulunda m&lletvek&ller&n&n yardımcı h&z-
metler&, özel kıyafetl& “kavas” adlı personelle, g&zl& toplan-
tılarda &se konu$ma ve duyma engell& kavaslarla,

- M&lletvek&ller&ne gelen yasama faal&yet& & le & lg&l& dokü-
manların da%ıtımı &le duyurulmak üzere gelen her türlü 
&lan ve af&$&n &z&n prosedüründen sonra & lan panolarına 
asılması, Posta Da%ıtım Bürosu personel&yle, 

- Vefat eden, esk& ve yen& dönem m&lletvek&ller&n&n cenaze 
duyurusu & le TBMM’de düzenlenecek cenaze meras&m& 
h&zmetler&, tören-protokol ek&pler&yle,

!ç H&zmetler Müdürlü%ü tarafından yürütülmekted&r.

Ayrıca, & ht&yaç fazlası k&tapların, atık p&l ve atık kâ%ıtların 
toplanması h&zmetler& de Müdürlü%ümüzce yürütülerek 
çevre sa%lı%ına katkı sa%lanmaktadır.

!ç H#zmetler Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 71 05 – 06

Faks : 420 66 87

 Sosyal Hizmetler Müdürlü!ü

M&lletvek&ller& &ç& n Ana B&na alt zem&n ve zem&n katlarda 
&k& lokanta bulunmaktadır. Alt zem&n kattak& lokantada 
sadece m&lletvek&ller&ne ve beraber&ndek& a&leler&ne, ze-
m&n kattak& lokantada &se m&lletvek&ller& ve beraber&ndek& 
z&yaretç&lere, Halkla !l&$k&ler B&nası A Blok üst zem&n katta 
bulunan kafeteryada & se m&lletvek&ller& ve beraber&ndek& 
z&yaretç&lere h&zmet sunulmaktadır.

Lokantalar: Ana B&nada bulunan lokantalar her gün 
12.00’da açılarak Genel Kurul çalı$maları devam ett&%& sü-
rece, Halkla !l&$k&ler B&nası A Blok üst zem&n kattak& kafeter-
yada &se 12.00-15.00 saatler& arasında h&zmet sunulmakta-
dır. Genel Kurul toplantısın oldu%u günlerde saat 15.00’da 
ba$layarak yemek arası ver&len süreye kadar kul&slerde 
serv&s arabalarıyla sandv&ç, börek, tatlı, meyve vb. y&yecek 
&ht&yaçları kar$ılanmaktadır.
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Çay Ocakları: M&lletvek&ller&n&n çay, kahve ve me$rubat 
g&b& &ht&yaçları &ç&n çay ocakları 08.00-18.30 saatler& arasın-
da h&zmet vermekted&r. Genel Kurulun çalı$tı%ı günlerde; 
Ana B&nadak& çay ocakları Genel Kurulun b&t&m&ne kadar, 
Halkla !l&$k&ler B&nası A ve B Bloktak& çay ocaklarında &se 
saat 20.00’a kadar h&zmet sunulmaktadır. M&lletvek&l& ma-
a$ından aylık 40 TL’l&k kes&nt& &le her m&lletvek&l&ne sınırsız 
çay &kramı yapılmaktadır.

Tepe Kafeterya: TBMM yerle$kes& &ç&ndek& Ba$kanlar Parkı 
yanında bulunan açık alanda h&zmet veren Tepe Kafeter-
yada yaz dönem&nde her gün 12.00-22.00 saatler& arasında 
h&zmet sunulmaktadır.

Spor Tes#sler#: M&lletvek&ller&n&n spor faal&yetler& &ç&n, 
TBMM yerle$kes& &ç& nde bulunan spor tes&s&nde futbol, 
basketbol, voleybol, masa ten&s&, açık ve kapalı ten&s kortu 
bulunmaktadır. Spor tes&s&, her gün saat 10.00-22.00 saat-
ler& arasında açıktır.

Sab#t Osman Avcı E"#t#m Tes#sler#: TBMM Yerle$kes& dı-
$ında olmakla b&rl&kte lokanta h&zmet& veren Sab&t Osman 
Avcı E%&t&m Tes&sler&, Yukarı Ayrancı Ref&k Belend&r Sokak 
No: 73’te m&lletvek&ller&n&n ve personel&n toplantı, dü%ün, 
n&$an vb. etk&nl&kler& & le pazartes& günler& har&ç her gün 
19.00-23.00 saatler& arasında açık bulunmaktadır.
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Berber, Kuaför ve Lostra H#zmetler#: Ana B&nanın alt ze-
m&n katında bulunan & k& berber salonu & le lostra salonu, 
Halkla !l&$k&ler B&nası B Blok alt zem&n katında b&r bayan 
kuaför salonu, her gün saat 09.30-18.30 saatler& arasında, 
TBMM Genel Kurulunun çalı$tı%ı günlerde Ana B&nadak& 
berber ve lostra salonu Genel Kurul toplantısının b&t&m&ne 
kadar, hafta sonu tat&ller&nde &se Ana B&na berber salonu 
09.00-14.00 saatler& arasında açıktır.

Sosyal H#zmetler Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 71 41

Faks : 420 71 50

 Ba"tabiplik (Sa!lık Hizmetleri)

Ba$tab&pl&k Merkez B&nası TBMM Yerle$kes& &çer&s&nde Z&ya-
retç& Kabul B&nasının yanında yer almakta olup, ayrıca Ana 
B&na #eref Kapısı g&r&$&nde ac&l müdahale b&r&m& ve Genel 
Sekreterl&k Ek B&na 3 üncü  katında ek sa%lık b&r&m& bulun-
maktadır. 

Ba$tab&pl&kte Dâh&l&ye, Göz, KBB, Çocuk, C&ld&ye, Genel 
Tababet, A%ız ve D&$ Sa%lı%ı, M&krob&yoloj&, B&yok&mya, 
Radyoloj&-Ultrason bran$larında uzman hek&mler görev 
yapmakta, ayrıca d&yet&syen, hem$&re, tekn&syenler &le m&l-
letvek&ller& ve bakmakla yükümlü olduklarına muayene, 
te$h&s, b&yok&mya ve m&krob&yoloj&k tahl&ller, ultrason, EKG, 
EKO, eforlu EKG, holter, röntgen g&b& tetk&k &mkânlarıyla te-
dav& h&zmet& ver&lmekted&r.

Ba$tab&pl&kte sa%lık h&zmetler& saat 09:00’da ba$lamakta 
18.00 veya 19.00‘da b&tmekted&r. Genel Kurul ve kom&syon 
çalı$maları devam ett&%& sürece ac&l müdahale &ç&n gerekl& 
tüm teçh&zat ve donanımı &le doktor ve hem$&re her an ac&l 
müdahaleye hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca m&lletvek&ller&n&n evler&nde de ac&l durumlarda mu-
ayene h&zmetler& yapılmakta olup gerekl& görülmes& hal&n-
de hastanelere ambulans &le sevk& de yapılmaktadır.

Ba"tab#pl#k !let#"#m
Ba$tab#pl#k Sekretarya : 420 72 11

Ba$tab#pl#k Büro: 420 72 54
Ana B#na-AC!L: 420 72 32

Faks : 420 72 38
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 Ula"tırma %ube Müdürlü!ü

TBMM !dar& Te$k&latında bulunan makam ve h&zmet araçla-
rını kullanıma hazır durumda bulundurmakla görevl& olan 
Müdürlük, TBMM Ba$kanı, TBMM Ba$kanlık D&vanı Üyeler&, 
Kom&syon Ba$kanları ve Grup Ba$kanvek&ller&ne makam 
aracı ve $oför görevlend&rmekted&r. Bunların dı$ında TBMM 
Ba$kanı onayı &le gerek görülen d&%er h&zmetlere makam/
h&zmet aracı tahs&s& yapılmaktadır. Ayrıca, !ht&sas, Uluslara-
rası ve Ara$tırma Kom&syonlarınca planlanan çalı$malara 
katılacak m&lletvek&ller&n&n havaalanı transfer& &le program 
dah&l&ndek& ula$ım h&zmetler& de yer&ne get&r&lmekted&r.

Ula"tırma %ube Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 72 41

Faks : 420 79 12

 Çocuk Bakımevi Birim Amirli!i

M&lletvek&ller&n&n 0-6 ya$ grubu çocuklarının sa%lıklı ve gü-
venl& b&r ortam &ç&nde f&z&ksel, z&h&nsel, duygusal, sosyal ve 
e%&tsel yönden gel&$&mler&n&, ya$ düzeyler&ne ve b&l&msel 
gereklere uygun olarak desteklemek, madd& manev& var-
lıklarının gel&$mes&ne yardımcı olmak üzere ‘çocuk bakı-
mev&’ h&zmetler& ver&lmekted&r.

Bu h&zmetler, Çocuk Bakımev& Yönetmel&%&nde bel&rt&len 
esaslara göre yürütülmekte, bakımevler&nden yalnızca 
m&lletvek&l& ve TBMM !dar& Te$k&latı personel&n&n çocukları 
yararlanmaktadır.

Kurumumuz &ç& n bel&rlenm&$ olan e%&t&m ve bakım prog-
ramını etk&l& ve ver&ml& b&r $ek&lde uygulamak, çocukların 
yetenekler&ne ve &ht&yaçlarına uygun b&r e%&t&m ve bakım 
h&zmet&n& sunmak, Atatürk &lke ve &nkılaplarına ba%lı, ken-
d&ne güvenen, ba%ımsız hareket edeb&len, b&lg& ve tekno-
loj&y& ara$tıran, kültürel b&r&k&mler& kavrayan, bütün gel&$&m 
alanlarını ba$arıyla tamamlamı$, & lkokula hazır b&reyler 
yet&$t&rmek, temel &$lev&d&r. Çocuk Bakımev&, Güvenl&k Cad-
des& No:35 A.Ayrancı adres&nde faal&yet göstermekted&r.

Çocuk Bakımev# B#r#m Am#rl#$# !let#"#m
Telefon : 420 72 55

Faks : 420 72 55
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C) Genel Sekreter Yardımcılı%ı (Tekn#k)

 Tekn#k Da#re Ba$kanlı%ı

 $"letme ve Yapım Müdürlü!ü

TBMM tes&sler&n& her an h&zmete hazır bulundurmak, ba-
kım ve onarımlarını yapmakla görevl&d&r. TBMM Ana B&na 
ve mü$tem&latı &le 1. Mecl&s B&nası (Kurtulu$ Sava$ı Müze-
s&), TBMM Ba$kanlık Konutu, Sab&t Osman Avcı E%&t&m ve 
Sosyal Tes&sler&, Mustafa Necat& Kültür Ev&, Çocuk Bakımev&, 
personel lojmanları ve d&%er ek h&zmet b&nalarındak& tes&s 
ve tes&satların kullanım ve &$ lerl&%&n& kes&nt&s&z sa%lamak 
üzere gerekl& bakım-onarım h&zmetler&n& yapma, tes&sler& 
&$letme &le tes&sler&n &dames& g&b& temel &$levler& yer&ne ge-
t&rmekted&r.

Bu h&zmetler&n yürütüldü%ü Müdürlük bünyes&nde bulu-
nan b&r&mlerden Isıtma ve So%utma Merkez&, Elektr&k Ser-
v&s&, Elektron&k–Seslend&rme, Sıhh& Tes&sat Serv&s&, Kl&ma 
Santral& ve Telefon Santral& vard&yalı s&stemle kes&nt&s&z 
h&zmet vererek &$ letme h&zmetler&; A%aç !$ ler&, Dö$eme, 
C&la, Ç&l&ng&r, Boya-Badana, Mermer Sıva, Faks ve Fotoko-
p& Mak&neler& Tam&r Atölyeler& & le de TBMM b&nalarındak& 
mob&lya ve teçh&zatın &malat, bakım ve onarım h&zmetler& 
yürütülmekted&r. 

Ayrıca !dar&, Mal&, M&marlık ve Mühend&sl&k Bürosu &le Tek-
n&k Res&m Bürosu tarafından ortaya çıkacak & ht&yaçlara 
göre projeler &ç& n onay, ke$&f, etüt, kontrollük ve bunlara 
yönel&k &$ ve &$lemler& de gerçekle$t&rmekted&r.

!"letme ve Yapım Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 72 77   Arıza: 19 (D#rekt)

Faks : 420 72 74

 Park ve Bahçeler Müdürlü!ü

Bahçe düzenlemes& &ç&n Türk&ye’de b&r &lk olarak 1965 yılın-
da düzenlenen; TBMM Bahçeler& Peyzaj Yarı$ması sonucu 
1. olan projen&n uygulandı%ı TBMM Yerle$kes&ndek& park ve 
bahçeler&n yanı sıra, Ek H&zmet B&nası, 1. TBMM B&nası (Kur-
tulu$ Sava$ı Müzes&), Ba$kanlık Konutu, Sab&t Osman Avcı 
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Sosyal Tes&sler&, Mustafa Necat& Kültür Ev&, !lker Personel 
Lojmanları bahçeler& &le Halk ve Egemenl&k Parkları olmak 
üzere toplam 355.242 m2 açık ve ye$&l alan &le &ç mekânları, 
peyzaj m&mar&s& prens&pler&ne göre planlayıp düzenleme, 
b&tk&ler&n devamlılı%ı &ç&n her türlü bakım onarım, &y&le$t&r-
me ve koruma görevler&n& yer&ne get&rme, yapılacak kabul 
ve törenler &le Ba$kanlık Makamına kesme ç&çek hazırlama, 
b&na dı$ındak& alanlar & le havuzların tem&zl&%&n& sa%lama, 
kı$ mevs&m&nde kar ve buzlanmaya kar$ı mücadele h&z-
metler&n& yer&ne get&r&r.

Yürütülen h&zmetlerde kullanılan b&tk&ler&n büyük b&r ço-
%unlu%u Park ve Bahçeler Müdürlü%ü seralarında üret&l-
mekte olup çel&k ve tohum olmak üzere yılda ortalama; 
1.200 adet a%aç, a%aççık ve çalı, 30.000 adet & ç mekân 
b&tk&s& &le da&m& ç&çek ve yayılıcı b&tk&, dı$ mekânda kullanıl-
mak üzere 260.000 adet mevs&ml&k ç&çek, resmî tören, top-
lantı ve z&yafetlerde kullanılmak üzere 55.000 adet kesme 
ç&çek üret&m& yapılmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 73 95 - 96

Faks : 420 73 95
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 Bilgi $"lem Müdürlü!ü
Yasama ve denet&m faal&yetler& &ç&n gerekl& olan b&l&$&m ve 
&let&$&m alt ve üst yapısını kurar, &$let&r ve tekn&k destek ve-
r&r. Kurumun faal&yetler& &ç&n gerekl& olan yazılımları tem&n 
eder. B&lg&sayar ve yazıcı g&b& b&l&$&m konularında donanım 
sa%lar, bakımını ve &$letmes&n&  tak&p eder. !nternet ve &nt-
ranet ba%lantısı, e-posta, kurum web s&tes&, &p telefon, el 
b&lg&sayarı g&b& teknoloj&k s&stemler& kurar, &$let&r, güvenl&k 
ve kullanım pol&t&kaları olu$turur ve gerekl& tedb&rler& alır. 
!lg&l& tüm s&stemler&n kullanıcı e%&t&mler&n& planlar.

B#lg# !"lem Müdürlü$ü !let#"#m
Telefon : 420 68 50

Faks : 420 78 07

 M#llî Saraylar Da#re Ba$kanlı%ı
M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ı, bünyes&ndek& TBMM Konu-
kev& (Be$&kta$-Yıldız), Florya Atatürk Kö$kü Sosyal Tes&sler& 
ve Yalova Termal Sosyal Tes&sler& &le m&lletvek&ller&ne resto-
ran ve konaklama h&zmet& sunmaktadır.

M#llî Saraylar Da#re Ba"kanlı$ı !let#"#m
Telefon : 0212 227 27 78

Faks : 0212 227 66 74

 !n$aat B#r#m Am#rl#%#

TBMM Bütçes&n&n Gayr& Menkul Sermaye Üret&m G&derler& 
Ekonom&k tert&b&nde yer alan ödeneklerle yapılan yapım 
&$ler&ne a&t her türlü etüt, projelend&rme, ke$&f, & hale, hak 
ed&$, kabul vb. &$ lemler& yapmak üzere h&zmet&n& yürüt-
mekted&r.

!n"aat B#r#m Am#rl#$# !let#"#m
Telefon : 420 73 80

Faks : 420 78 65
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4. BÖLÜM
D!#ER H!ZMETLER

B!NALAR
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TBMM B!NALARI HAKKINDA

1- TBMM Yerle$kes#

TBMM ana b&nasının yapımına, 26 Ek&m 1939 tar&h&nde 
ba$lanmı$tır. 2. Dünya Sava$ı ve kısıtlı bütçe & mkânları 
neden&yle aralıklarla sürdürülen &n$aat 21 yılda tamamla-
nab&lm&$ ve üçüncü TBMM B&nası 6 Ocak 1961’de h&zmete 
açılmı$tır.

Yakla$ık 500 dönümlük b&r alan üzer&nde park, bahçe ve 
çe$&tl& h&zmet b&nalarından olu$an TBMM Yerle$kes& &ç&nde, 
56.775 m2 net yapı alanı olan ana b&nanın projes&, Avustur-
yalı M&mar Prof. Dr. Clemens Holzme&ster tarafından hazır-
lanmı$ ve uygulanmı$tır. Anıtsal b&r n&tel&k ta$ıyan yapıtın 
gerçekle$mes&nde çok sayıda Türk m&mar ve &$ç&s&n&n emek 
ve katkısı vardır.

TBMM yerle$kes&n&n, tüm park ve bahçe düzenlemele-
r& projes& ve uygulaması Prof. Dr. Yüksel Öztan’a a&tt&r. Ön 
bahçede, ana b&nanın $eref g&r&$& kar$ısında yer alan Ata-
türk Anıtı yapıtı TBMM Vakfı tarafından açılan ulusal ya-
rı$mada b&r&nc& seç&len Heykeltra$ Prof. Hüsey&n Gezer &le 
o%lu !mran Gezer’e a&tt&r. Ka&des&nde Atatürk’ün “Ba%ım-
sızlık ve Özgürlük Ben&m Karakter&md&r” öz dey&$& bulunan 
anıt, 1981 yılında açılmı$tır.



 66 Milletvekili Rehberi  Milletvekili Rehberi 67

 Ana Bina

Genel Kurul Salonunun bulundu%u ana b&nanın m&mar&s& 
ve yapısı, Türk&ye Cumhur&yet&’n&n ölümsüzlü%ünü yansı-
tan a%ırba$lı, sa%lam ve dayanıklı olmakla özetleneb&l&r. 
Yapıda kullanılan bakır, ta$ mermer g&b& malzemeler&n ta-
mamen yerl& olu$u, genç Türk m&marlarının ve &$ç& ler&n&n 
h&zmet vermes&, b&naya m&llî b&r karakter verm&$t&r.

B&nanın yapısı betonarme karkastır ve deprem kurallarına 
göre takv&ye ed&lm&$t&r. Ana b&na; bodrum, alt zem&n, ze-
m&n, 1. kat ve 2. kat olmak üzere 5 ana kattan meydana 
gelm&$t&r. B&nanın ön tarafında, &k& uçtan uzanan kanatlar-
dan, D&kmen Caddes& g&r&$& tarafında Tören Salonu, Atatürk 
Bulvarı g&r&$& tarafında &se ayrı b&r çalı$ma bölümü yer al-
maktadır.

Ana b&naya g&r&$ler ön cephede köprü kanatlar altındak& 1 
ve 2 numaralı döner kapılar ve orta alanda #eref G&r&$& &le 
arka cephede 3 ve 4 numaralı döner kapılardan yapılmak-
tadır.

a. Bodrum Kat: B&na g&r&$ler&n&n alt katında bodrum katta, 
s&v&l savunma gerekler&ne uygun $ek&lde, her an h&zmete 
hazır durumda bulunan sı%ınaklar &le d&%er destek h&zmet-
ler& &ç&n gerekl& olan malzeme depoları bulunmaktadır.
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b. Alt Zem#n Kat: Ön cephede, 1 ve 2 numaralı döner ka-
pıların açıldı%ı alt zem&n katında, m&lletvek&l& özel lokanta-
sı, !let&$&m Da&re Ba$kanlı%ı, B&lg& !$lem Müdürlü%ü, berber 
ve lostra salonları bulunmaktadır.

c. Zem#n Kat: #eref Holü g&r&$&n&n açıldı%ı zem&n kat, TBMM 
ana b&nasının en öneml& katıdır. Genel Kurul Salonu &le S&-
yas& Part& Grup Toplantı Salonları bu bölümde yer almakta-
dır. Zem&n katta yer alan 4 büyük toplantı salonunun dı$ın-
da, b&nanın g&r&$ merkez&n& te$k&l eden #eref Holü, Genel 
Kurul Salonunu çevreleyen kul&sler, bu kul&sler& b&rb&r&ne 
ba%layan Büyük Kulvar, &k& &ç bahçe, m&lletvek&l& lokantası, 
TRT Parlamento Haber Müdürlü%ü, Tutanak Müdürlü%ü, 
PTT TBMM #ubes& ve Kütüphane-Dokümantasyon ve Ter-
cüme Müdürlü%ü bulunmaktadır.

Aynca, ana b&nanın &k& yanını çevreleyen ve m&lletvek&ller&-
n&n Genel Kurul çalı$maları sırasında zaman zaman &ht&yaç 
duyacakları dı$ bahçelere, y&ne zem&n kattak& kapılardan 
çıkılmaktadır.

d. Genel Kurul Salonu: Genel Kurul Salonu, TBMM Ba$-
kanlık D&vanının, 20 Haz&ran 1996 gün ve 16 sayılı kararı 
do%rultusunda yen&den düzenlenm&$t&r. Salon, tekn&k açı-
dan kullanılab&l&r hâle gelmes& & le 5 Eylül 1998 tar&h&nde 
kullanıma alınmı$tır. Genel Kurulun tekn&k destek h&zmet-
ler&, !$letme ve Yapım Müdürlü%ünce yer&ne get&r&lmekte-
d&r.
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Dünyada mevcut en son teknoloj&ye uygun elektro akust&k 
ve mekân akust&k s&stemler&n&n uygulandı%ı Genel Kurul 
Salonunda, yoklama-oylama &$ lemler& parmak &z& ne du-
yarlı elektron&k c&hazlarla yapılmaktadır. Masalara monte 
ed&len m&krofonlar &se m&lletvek&ller&n&n bulundukları yer-
den söz alab&lmeler&ne, konu$ma yapab&lmeler&ne & mkân 
sa%lamaktadır.

e. B#r#nc# Kat: Ana b&nanın arkasındak& 3 ve 4 numaralı dö-
ner kapıların do%rudan açıldı%ı 1. kat, daha çok yönet&m 
kademeler&n&n bulundu%u bölümdür. Bu katın D&kmen 
g&r&$& tarafında; Ba$bakan Çalı$ma Odası, Plan ve Bütçe 
Kom&syonu, Ba$kanlık D&vanı Üyeler& Odaları, Genel Kurul 
Salonunun üst kısmındak& orta alanda TBMM Koruma Da-
&re Ba$kanlı%ı yer almaktadır. Bu katın Atatürk Bulvarı’na 
bakan tarafında; TBMM Genel Sekreterl&%&, Genel Sekreter 
Yardımcılıkları, Genel Sekreterl&k !dar& #ube Müdürlü%ü &le 
Kanunlar ve Kararlar Da&res& Ba$kanlı%, Kanunlar ve Karar-
lar !dar& #ube Müdürlü%ü &le Kanunlar ve Kararlar Müdür-
lü%ü yer almaktadır.

Aynı katın devamında, ana b&nanın arka cephes&ndek& 3 ve 
4 numaralı döner kapıların arasında Basın Büroları Bölümü 
bulunmaktadır. Bu bölümde ajans ve gazeteler&n çalı$ma 
büroları & le m&lletvek&ller& &ç&n Basın Toplantısı Salonu yer 
almaktadır.

f. $k#nc# Kat: Ana b&nanın son katı olan &k&nc& katta, S&yas& 
Part& Gruplarına tahs&s ed&lm&$ salon ve odalarla, &ht&sas ko-
m&syonlarına ayrılmı$ mekânlar bulunmaktadır.
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 Halkla $li"kiler Binaları (A-B Blok)

Ana b&nanın arka bölümünde yer alan Halkla !l&$k&ler B&na-
ları & le cam& projeler& M&mar Behruz Ç&n&c& tarafından ger-
çekle$t&r&lm&$t&r. M&lletvek&ller&n&n çalı$ma odalarının yer 
aldı%ı bu bloklar, alt zem&n, üst zem&n, 1. kat, 2. kat olmak 
üzere 4 kattan olu$ur. 

Halkla !l&$k&ler b&nalarında m&lletvek&l& odalarının yanı sıra 
B Blokta Dı$ !l&$k&ler ve Protokol Müdürlü%ü, Ara$tırma 
Merkez& Müdürlü%ü, Destek H&zmetler& Da&re Ba$kanlı%ı, 
!ç H&zmetler Müdürlü%ü, Sosyal H&zmetler Müdürlü%ü, 
Ula$tırma #ube Müdürlü%ü ve Türk Parlamenterler B&rl&%& 
bulunmaktadır.
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 Ba"tabiplik

TBMM’n&n D&kmen kapısı yönünde Z&yaretç& Kabul B&nası-
nın yanında tek katlı müstak&l b&nada h&zmet vermekted&r.

 Ba"kanlık Binası (E Blok)
Ana b&nanın Bulvar g&r&$& tarafındak& köprü kanadının ba%-
landı%ı b&nanın zem&n katında; TBMM Ba$kanlı%ı Makamı 
ve TBMM Ba$kanlık D&vanı toplantı salonu, b&r&nc& katında 
TBMM Ba$kanvek&ller& & le TBMM Ba$kanlık D&vanı Üyeler&-
n&n makam odaları bulunmaktadır.

Bu b&nanın alt katında &se Telev&zyon Müdürlü%ü çalı$ma 
büroları &le stüdyolar yer almaktadır.
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 Tören Salonu (F Blok)
TBMM’n&n açılı$ reseps&yonlarının ve çe$&tl& organ&zasyon-
ların yapıldı%ı Tören Salonu B&nasının &k&nc& katında  !nsan 
Haklarını !nceleme Kom&syonu &le D&lekçe Kom&syonu bu-
lunmaktadır.

 TBMM Camii

Projes& M&mar Behruz Ç&n&c&’ye a&t olan b&na, Halka !l&$k&ler 
A-B Blok arkasındak& alanda bulunmaktadır.
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 Ziyaretçi Kabul Binası

TBMM’n&n öneml& h&zmet b&r&mler&n&n bulundu%u 
TBMM’n&n D&kmen g&r&$& yönündek& b&nada;  Koruma Da&re 
Ba$kanlı%ına ba%lı b&r&mler, Genel Evrak ve Ar$&v Müdür-
lü%ü, Basın ve Halkla !l&$k&ler Müdürlü%ü, Park ve Bahçeler 
Müdürlü%ü, !n$aat B&r&m Am&rl&%&, S&v&l Savunma Uzmanlı-
%ı, M&llî Saraylar Hed&yel&k E$ya Satı$ Bürosu ve z&yaretç&ler 
&ç&n Renda Kafeterya bulunmaktadır. 

 Ek Hizmet Binası

TBMM yerle$kes&nde ba$layan &n$aat çalı$maları neden&y-
le bazı b&r&mler&n  h&zmetler&n& yürüteb&lmeler& amacıyla 
Çevre ve Orman Bakanlı%ından k&ralanan b&nadır. Atatürk 
Bulvarı &le !nönü Bulvarı’nın kes&$t&%& Akay Caddes&’n&n kö-
$es&nde bulunan üç katlı tar&hî b&nada Hukuk Mü$av&rl&%&, 
Personel ve Muhasebe Da&res& Ba$kanlı%ı,  Personel ! dar& 
#ube Müdürlü%ü, Personel Özlük !$ler& Müdürlü%ü, Perso-
nel E%&t&m ve Yönet&m Müdürlü%ü, Muhasebe Müdürlü%ü, 
Satınalma Müdürlü%ü, Mal& H&zmetler Müdürlü%ü, Tekn&k 
Da&re Ba$kanlı%ı ve !$ letme ve Yapım Müdürlü%ü bulun-
maktadır.
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 Ba"kanlar Parkı - Me"ale

TBMM’n&n 85. yılında kalıcı b&r eser olması amacıyla hazır-
lanan ve “m&llî egemenl&%&” sembol&ze eden M&llî Egemen-
l&k Me$ales&, TBMM yerle$kes&n&n en yüksek noktası olan 
Kabatepe’de konumlandırılmı$tır. 12 metre boyundak& 
me$ale, bu%day ba$aklarıyla süslenm&$ b&r ka&deye otur-
tulmu$tur. Ka&den&n üzer&ndek& platformda, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün “Egemenl#k Kayıtsız &artsız M#llet#nd#r” 
sözü ve B&r&nc& Mecl&s& kuran 437 m&lletvek&l&n&n &sm&  yer 
almaktadır.

Ayrıca TBMM’n&n açılı$ının 85. yı-
lında yaptırılan Ba$kanlar Parkı 
da TBMM yerle$kes&n&n en yük-
sek noktası olan Tepe Kafeter-
yanın yanında bulunmaktadır. 
Bu parkta da & lk Mecl&s Ba$kanı 
Mustafa Kemal Atatürk’ten bu-
güne kadar görev yapan Mec-
l&s Ba$kanları b&rer anıt a%aç &le 
tems&l ed&lmekted&r.
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2- B#r#nc# ve !k#nc# Mecl#s B#naları

 Birinci Meclis Binası (Kurtulu" Sava"ı Müzesi)

Osmanlı’nın son dönem&nde !tt&hat ve Terakk& Part&s& l&de-
r& ve Genel Kurmay Ba$kanı Enver Pa$a’nın &ste%& üzer&ne 
yapımına 1915 yılında ba$lanan B&r&nc& Mecl&s B&nasının 
m&marı, Kurtulu$ Sava$ı’nda $eh& t dü$en Kolordu Asker& 
M&mar Has&p Bey’d&r.

!tt&hat ve Terakk& Fırkası’nın Ankara Tems&lc&s& Memduh 
#evket’&n (Esendal) h&mayes&nde yürütülen &n$aat çalı$ma-
ları net&ces&nde ortaya çıkacak b&nanın, Numune Mekteb& 
veya Fırka Kulübü olarak kullanılması dü$ünülüyordu. O 
tar&hlerde sıradan b&r Anadolu kasabası olan Ankara, &n$a-
at &ç&n yeterl& &mkânlara sah&p de%&ld&. !n$aatta kullanılacak 
malzemeler& kar$ılamak amacıyla Akköprü yakınlarında 
b&r br&ket, karo mozay&k ve künk &malathanes& kurulmu$tu. 
Ancak bütün çabalara ra%men &n$aat b&t&r&lemem&$t&.

Bu durumuna ra%men yapı, o dönem Ankarası’nın önde 
gelen ta$ b&naları arasında yer&n& aldı. 

Sevr Antla$masından sonra Anadolu’yu &$gal eden !ng&l&z 
ve Fransız askerler&, b&r kısmı b&tmem&$ ve çatısı örtülme-
m&$ bu b&nayı b&r süre karargâh olarak kullandılar. 1919 yılı 
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&lkbaharında Al& Fuat Pa$a komutasındak& 24’üncü Tüme-
n&n, Sarıkı$la ve Etl&k sırtlarına yerle$mes& üzer&ne !ng&l&z-
ler, Ankara’yı terk ederek !zm&t’e çek&ld&ler. Fransız müfre-
zes& &se, 27 Aralık 1919 tar&h&nde Mustafa Kemal Pa$a’nın 
Ankara’ya gelmes& üzer&ne $ehr& terk etmek zorunda kal-
dılar.

Yen& b&r mecl&s kararına, Mecl&s-& Mebusan feshed&lmeden 
hemen önce karar ver&lm&$t&. 19 Mart 1920’de, Mustafa Ke-
mal Pa$a’nın yayınladı%ı b&r b&ld&r& &le de Mecl&s’&n Ankara’da 
açılaca%ı duyuruldu.

Seç&mler yapıldıktan sonra yen& Mecl&s’&n toplanaca%ı b&na 
sorunu ya$andı. Mevcut alternat&'er de%erlend&r&ld&kten 
sonra, M&mar Has&p Bey’&n b&t&r&lemem&$ olan b&nasında 
karar kılındı. Bunun üzer&ne, b&r dönem !tt&hat ve Terakk& 
Fırkası Tems&lc&l&%& de yapmı$ olan Bursa Mebusu Necat& 
Bey’e bu b&nanın onarılması ve tamamlanması görev& ve-
r&ld&. Necat& Bey’e bütün Ankara halkı da yardımcı oldu. 
Kullanılacak olan sıralar Ö%retmen Okulu’ndan, masa ve 
sandalyeler resmî da&relerden, salonun gaz lambaları kah-
vehanelerden tedar&k ed&lerek Mecl&s’&n & ht&yaç duydu%u 
malzemeler sa%lanmaya çalı$ıldı.

Ba$kanlık kürsüsü dah&l, toplantı salonunun ah$ap &$ler&n& 
b&r marangoz üstlend&. Yaptı%ı çalı$malar kar$ılı%ında b&r 
ücret almayan bu marangoz, “Böyle hayırlı b&r &$ ten para 
almam. Bu da ben&m m&llete hed&yem olsun” demek sure-
t&yle, halkın yen& Mecl&s’e olan duygu ve dü$ünces&ne ter-
cüman oldu.
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TBMM, 23 N&san 1920 tar&h&nde, b&nlerce &nsanın katılımıy-
la bu b&nada açıldı. Kurtulu$ Sava$ı bu b&nada alınan karar-
larla zafere ula$tı ve Türk&ye Cumhur&yet&’n&n temeller& y&ne 
bu b&nada atıldı.

 $kinci Meclis Binası

B&r&nc& Mecl&s b&nası daha & lk günden &ht&yacı kar$ılamak-
tan uzaktı. Öyle k&, kom&syonlar toplantılarını sırayla aynı 
odada yapmak zorunda kalıyorlardı. !lerleyen günlerde, 
bazı kom&syon toplantıları b&nanın dı$ında k&ralanan yer-
lerde yapılmaya ba$landı. Fakat ba$langıçta, ba$ka da b&r 
alternat&f bulunmadı%ından tüm bunlara katlanıldı.

Zamanla, yen& b&r mecl&s b&nasına duyulan & ht&yaç, her-
kes tarafından zorunluluk olarak görülmeye ba$landı. 
TBMM’de yapılan görü$meler sonunda ço%unluk, yen& b&r 
Mecl&s b&nası yapılması yönünde görü$ bel&rtt& ve bu ko-
nuda uzla$maya varıldı. Ancak tartı$malar b&r türlü b&tmek 
b&lmed&. Tartı$maların uzaması ve çalı$maların da aksama-
sı üzer&ne, sıfırdan b&r mecl&s b&nası yapmak yer&ne, y&ne 
mevcut b&nalar üzer&nde dü$ünülmeye ba$landı. Bu nok-
tada &lk akla gelen, mevcut b&nanın hemen yakınında bu-
lunan Halk Fırkası B&nasının, parlamentonun & ht&yaçlarını 
kar$ılayacak $ek&lde yen&den düzenlenmes& oldu.
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1923 yılında M&mar Vedat (Tek) Bey tarafından, Cumhur&-
yet Halk Fırkası &ç&n tasarlanan bu b&na, b&rtakım düzenle-
me ve eklemelerle yen& parlamento b&nası olarak 18 Ek&m 
1924 tar&h&nde kullanıma açıldı. Böylece, &k&nc& parlamento 
b&nası da b&r&nc&s& g&b& ba$ka amaçlar &ç&n tasarlanmı$ ol-
du%u halde, b&rtakım de%&$&kl&klerle TBMM’n&n h&zmet&ne 
sunuldu.

TBMM çalı$malarını 27 Mayıs 1960 tar&h&ne kadar, & lk&ne 
yüz metre yakınlıkta olan bu b&nada sürdürmü$tür. 1961 
Anayasasını hazırlayan Kurucu Mecl&s’&n çalı$malarını yen& 
yapılan Mecl&s b&nasında ba$latması üzer&ne, bu b&na, 
CENTO’ya tahs&s ed&lm&$t&r. Daha sonra Kültür ve Tur&zm 
Bakanlı%ına devred&lerek müze ve büro olarak kullanıl-
maya ba$lanmı$tır. Bugün &se, “Cumhur&yet Müzes&” olarak 
halkın z&yaret&ne açılmı$tır.
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3- M#llî Saraylar – !stanbul

Cumhur&yet dönem&nde Atatürk’ün verd&%& öneml& karar-
lardan b&r& de Osmanlı sarayları &le &lg&l&yd&. 3 Mart 1924’te 
çıkarılan 431 sayılı kanun, konuyla & lg&l& & lk düzenlemeler& 
&çer&r. Bu kanun & le Osmanlı’ya a&t saray, kö$k ve kasırlar 
m&llete & nt&kal etm&$ ve öncel&kle Dolmabahçe ve Beyler-
bey& Sarayları ‘M&llî Saraylar’ adı &le muhafaza ed&lmek üze-
re kurulan M&llî Saraylar Müdürlü%üne bırakılmı$tır.

Cumhur&yet dönem&nde Atatürk’ün verd&%& öneml& karar-
lardan b&r& de Osmanlı Sarayları &le &lg&l&yd&. 3 Mart 1924’te 
çıkarılan 431 Sayılı Kanun, konuyla &lg&l& &lk düzenlemeler& 
&çer&r. Bu kanun & le Osmanlı’ya a&t saray, kö$k ve kasırlar 
m&llete & nt&kal etm&$ ve öncel&kle Dolmabahçe ve Beyler-
bey& Sarayları “M&llî Saraylar” adı &le muhafaza ed&lmek üze-
re kurulan M&llî Saraylar Müdürlü%üne bırakılmı$tır.

Bunu &zleyen; 10 Haz&ran 1925–18 Kasım 1925 ve 24 Tem-
muz 1930 tar&hl& Vek&ller Heyet& Kararı gere%&nce; Ihlamur, 
Küçüksu, Yalova Atatürk Kö$kler&’n&n bahçeler&yle b&rl&kte, 
Yıldız Sarayı’nın & se yalnız Meras&m Da&res&, M&llî Saraylar 
!dares&’ne tevd& ed&lm&$ ve Yıldız Sarayı Meras&m Da&res&n&n 
beynelm&lel kongre ve konferanslara tahs&s ed&lmes& karar-
la$tırılmı$tır.

M&llî Saraylar Müdürlü%ü 1933 yılına kadar Mal&ye Bakan-
lı%ına ba%lı olarak çalı$mı$, sonradan Atatürk’ün arzu ve 
temenn&s& üzer&ne 1933 yılı Bütçe Kanunu & le TBMM Ba$-
kanlı%ına ba%lanmı$tır.

12 Mart 1934 tar&h&nde TBMM Ba$kanlık D&vanınca M&llî 
Sarayların &dares& &le &lg&l& yen& b&r yönetmel&k hazırlanarak 
yürürlü%e g&rm&$, bu yönetmel&k hükümler&yle, TBMM’ye 
ba%lı olan M&llî Saraylar Müdürlü%ü, yönet&m& altındak& te-
s&sler&n &dare, bakım ve korunmasıyla görevlend&r&lm&$t&r.

Daha sonrak& yıllarda Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasırları 
ve Florya Atatürk Kö$kü de alınan kararlar do%rultusunda 
M&llî Saraylara ba%lanmı$tır. 1995 yılındak& özelle$t&rme ka-
nunu &le Osmanlı Devlet& pad&$ahları tarafından kurulan ve 
sarayların dekorasyonu &ç& n & malat yapan Yıldız Porselen 
Fabr&kası & le Hereke !pekl& Dokuma ve Halı Fabr&kası M&llî 
Saraylara ba%lanmı$tır. En son 1997 yılında M&llî Saraylara 
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eklenen Beykoz Kasrı &le günümüzdek& M&llî Saraylar bün-
yes&ne ula$ılmı$tır.

M&llî Saraylar Müdürlü%ü 1983 yılında Da&re Ba$kanlı%ı sta-
tüsüne çıkarılmı$tır. 1984 yılında düzenlenen M&llî Saraylar 
Sempozyumu sonrası TBMM Ba$kanlık D&vanı’nca alınan 
kararlar do%rultusunda M&llî Sarayların korumasında bulu-
nan saray, kö$k ve kasırlara Müze-Saray statüsü kazandı-
rılmı$, bu tar&hten &t&baren saray, kö$k ve kasırlar kültürel 
m&rasımızın b&r parçası olarak z&yarete açılmı$tır.

TBMM M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ının m&syonu, “Cum-
hur&yet&n & lanının ardından TBMM’ye devred&len tar&hî ve 
kültürel eserler& koruyup en güzel $ek&lde gelecek nes&llere 
aktarmak” olarak bel&rlenm&$t&r.

M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ı korumakla yükümlü oldu%u 
tar&h& eserler& ya$atmanın yanı sıra, bu eserler&n tüm dünya 
kültürel m&rasının b&r parçası oldu%u b&l&nc&yle, bünyes&n-
de bulunan mekânları ve eserler& yerl&-yabancı tüm z&ya-
retç&lere açık tutmaktadır. M&llî Saraylar aynı zamanda söz 
konusu tar&hî m&rasın dünya ölçe%&nde tanınmasını hedef-
lemekted&r.

 SARAYLAR, KÖ%KLER, KASIRLAR, MÜZELER

Dolmabahçe Sarayı: Sarayın bulundu%u alan, 17. yüz-
yıldan &t& baren doldurulmu$, pad&$ahların d&nlenme ve 
e%lenceler& &ç&n düzenlenen b&r “hasbahçe”ye dönü$türül-
mü$tür.

Abdülmec&d dönem&nde (1839-1861), Dolmabahçe 
Sarayı’nın 15.000 m2’ l&k b&r alanı kaplayan temeller&, me$e 
kazıklar üstünde yükselmeye ba$lamı$tır.
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Yapımı, çevre duvarları & le b&rl&kte 1856’da b&t&r&len saray 
110.000 m2’y& a$an b&r alan üstüne kurulmu$ ve ana b&nası 
dı$ında 16 ayrı bölümden olu$mu$tur. Bunlar; saray ahırla-
rı, de%&rmenler, eczaneler, mutfaklar, ku$luklar, camhane, 
dökümhane, tatlıhane, mefru$at da&res& ve &$l&kler g&b& çe-
$&tl& amaçlara ayrılmı$ mü$tem&lat yapılarıdır.

Ana b&nadak& ya$am alanları selamlık ve harem olarak &k&ye 
ayrılmı$ bu &k& b&r&m&n arasına &se bayramla$ma törenler&n&n 
&fa ed&ld&%& Muayede Salonu yerle$t&r&lm&$t&r. Selâmlık’tan 
Harem’e geç&$ ancak bu muhte$em salonu b&r ku$ak g&b& 
saran ve yer yer dem&r kapılarla kapanan b&r kor&dor yoluy-
la mümkündür.

Beylerbey# Sarayı: Sultan Abdülaz&z tarafından 1861’de 
ba$latılan &n$aatı 1865 yılında tamamlanan Beylerbey& Sa-
rayı, Anadolu yakasının en öneml& yapılarından b&r&d&r.

Saray sah&lden setler hâl&nde yükselen ve set bahçeler& ola-
rak anılan b&r co%rafyada kurulmu$tur. Günümüzde Harem 
ve Selâmlık bölümler& gez&leb&len ana yapı en alt katta, de-
n&z kıyısındadır.

Katlar hal&nde yükselen bahçelerde &se Sarı Kö$k, Mermer 
Kö$k, Ahır Kö$kü g&b& yapılar yer almaktadır.

Yazlık saray olması neden&yle sürekl& oturulmayan Beyler-
bey& Sarayı genell&kle yaz aylarında, özell&kle de yabancı 
devlet ba$kanlarının a%ırlanmasında kullanılmı$tır. Sultan 
II. Abdülham&d de ömrünün son altı yılını bu sarayda geç&r-
m&$ ve burada vefat etm&$t&r.
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Yıldız &ale Kö!kü: Yıldız Sarayı yapılar toplulu%u &ç&nde 
&mparatorlu%un devlet konukev& &$lev&n& görmek üzere ya-
pılan ve Meras&m Da&res& olarak da anılan Yıldız #ale 1984 
M&llî Saraylar Sempozyumu’nun ardından 1985 yılında z&-
yarete açılmı$tır.

Yapı 1880 tar&hl& ah$ap b&r kö$ke, 1889 ve 1898 yıllarında 
!talyan m&mar D’aronco’ya yaptırılan &k& eklent&yle bugün-
kü hâl&n& almı$tır.

#ale Kö$kü’nün hemen yanında Sultan !k&nc& Abdülham&d’&n 
kıymetl& atı Ferhan’ın adıyla Istabl-ı Am&re-& Ferhan olarak 
anılan Yıldız Sarayı’nın has ahırları ve manej b&nası yakın 
zamanda yen&den &$levlend& r&lerek konferans salonu, He-
reke Fabr&kası’nın &pekl& dokuma atölyeler& ve tezh&p, hat, 
ebru g&b& geleneksel sanatlarımızın ya$atıldı%ı b&r e%&t&m 
merkez&ne dönü$türülerek kültür hayatımıza katılmı$lar-
dır.

Küçüksu Kasrı: Bugün Küçüksu Çayırı’nın bulundu%u 
alanın, 17. yüzyıldan ba$layarak önce Sultan IV. Murad’ın 
(1623-1640) &lg&s&n& çekt&%& ve 18. yüzyıl ba$larında bu çev-
rede & lk yapıla$maların görüldü%ü b&l&nmekted&r. Sultan I. 
Mahmud (1730-1754) bu hasbahçen&n den&z kıyısına & k& 
katlı ve ah$ap b&r saray yaptırmı$, bu yapı III. Sel&m (1789-
1807) dönem&nde onarılarak kullanılmı$, Sultan Abdülme-
c&d dönem&nde &se (1839-1861) pad&$ahın emr&yle yıktırıla-
rak, yer&ne bugünkü karg&r yapı &n$a ed&lm&$t&r.
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1857 yılında h&zmete g&ren yen& Küçüksu Kasrı d&nlenme 
ve av &ç&n kullanılmı$tır. Kasır, Sultan Abdülaz&z dönem&nde 
(1861-1876) elden geç&r&lm&$, zaman zaman çe$&tl& onarım-
lar görerek günümüze kadar ula$mı$tır. Müze olarak h&z-
met vermekted&r. Ayrıca, yazlık kafeteryası mevcuttur.

Aynalıkavak Kasrı: 4 Temmuz 1985’te z&yarete açılmı$ 
olan kasır, den&z cephes&nde &k&, kara cephes&nde tek katlı 
kütles&yle geleneksel Osmanlı m&marlı%ının en güzel ör-
nekler&nden b&r&d&r. Aynalıkavak Kasrı esasen Hal&ç kıyısın-
da kurulmu$ olan Tersane Sarayı’nın mü$tem&lat yapıla-
rından b&r& olup bu büyük saraydan günümüze ula$an tek 
yapıdır.
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M&llî Saraylar bünyes&nde bulunan en esk& yapı olan Ayna-
lıkavak Kasrı, bestekâr sultan III. Sel&m dönem&nde büyük 
b&r onarım görmü$ ve ba$tan a$a%ı yen&lenm&$t&r. Bezeme 
açısından da bu dönem&n zevk&n& en &y& b&ç&mde yansıtan 
Aynalıkavak Kasrı’nda restorasyon çalı$maları 2010 yılında 
tamamlanarak müze olarak z&yarete açılmı$tır.

Beykoz Kasrı: Mısır Val&s& Kavalalı Mehmed Al& Pa$a tara-
fından 1845- 1854 yılları arasında Sultan Abdülmec&d’e 
arma%an olarak yaptırılmı$tır. Bu yıldan sonra çe$&tl& ku-
rumlar tarafından kullanılmı$, Aralık 1997 tar&h&nde TBMM 
Ba$kanlı%ına devred&lm&$, ancak 1999 yılında bo$ olarak 
tesl&m alınmı$tır.
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Tesl&m alındıktan sonra, çatıda ve b&na ta$ıyıcı elemanla-
rında yen&leme ve çevre düzenleme çalı$maları yapılmı$tır. 
2010 yılında hızlandırılan yapısal restorasyon çalı$mala-
rı sonrasında Beykoz Kasrı’nda, kasır b&nası ve b&r&nc& set 
bahçe restorasyonu 2011 yılı ba$ında tamamlanmı$tır.

Maslak Kasırları: Sultan Abdülaz&z dönem&nde yapıldı%ı b&-
l&nen kasır $ehzadel&%& dönem&nde Sultan II. Abdülham&d’e 
tahs&s ed&lm&$ ve sultan taht sırasının geld&%&n& bu kasırda 
ö%renm&$t&r. Kasr-ı Hümayun, Mabeyn-& Hümayun, Çadır 
Kö$kü, Pa$alar Da&res& g&b& yapılardan olu$an Maslak Ka-
sırları onarım ve restorasyon çalı$maları tamamlandıktan 
sonra 1986 yılında z&yarete açılmı$tır. Maslak Kasırları’nda 
kafeterya h&zmet& ver&lmekted&r.
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Ihlamur Kasrı: Ihlamur Kasrı, çok esk&lerden bu yana Ih-
lamur Mes&res& adıyla anılan b&r d&nlenme alanının &ç&nde 
kurulmu$ & k& yapıdan olu$ur. Bu d&nlenme alanının, 19. 
yüzyılın & lk yarısında Sultan Abdülmec&d’&n & lg&s&n& çekt&%& 
b&l&nmekted&r. Sultan burada bulunan sade ba% ev&ne sık 
sık gelerek d&nlen&r, bazı konuklarını, bu arada ünlü Fransız 
yazar Lamart&ne’& burada kabul ederek görü$ürdü. Daha 
sonra da bu sade ve küçük kasrın yer&ne 1849-1855 yılları 
arasında, yen& & k& kasır yaptırıldı. Yapılardan b&r& Meras&m 
Kö$kü (törenler &ç&n dü$ünülmü$ ve kullanılmı$tır), d&%er& 
&se Ma&yet Kö$kü (Sultanın ma&yet&, k&m& zaman da harem& 
&ç&n kullanılmı$tır) adlarıyla anılmı$, &k&s&ne b&rden de Ihla-
mur Kasrı (ya da kasırları) adı ver&lm&$t&r.

1985 yılında z&yarete açılan Meras&m Kö$kü müze-saray 
olarak, Ma&yet Kö$kü &se kafeterya olarak h&zmet vermek-
ted&r.
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Yalova Atatürk Kö!kü: #&falı suları ve ye$&l çevres&yle an-
t&k ça%lardan ber& &lg& oda%ı olan Yalova Termal, Atatürk’ün 
de & lg&s&n& kazanmı$ ve yapımına 1929 yılında ba$lanarak 
kısa sürede tamamlanan b&r kö$k yaptırılmı$tır. Erken cum-
hur&yet m&marlı%ının örnekler&nden olan kö$k & k& katlıdır. 
Bu çevrede Ulu Önder yurtta$larıyla &ç &çe ya$ama &mkânı 
bulmu$tur.

Kö$k’ün yapımı tamamlanana kadar Atatürk’ün kaldı%ı ve 
daha sonra yaverler&ne ve yakınlarına tahs&s ed&len Yave-
ran Kö$kü daha erken dönemde yapılmı$ ah$ap b&r yapıdır. 
Yaveran Kö$kü restorasyonu tamamlanarak, 2007 yılı Haz&-
ran ayında h&zmete sunulmu$tur.

Yalova Atatürk Kö$kü, zem&n&ndek& c&dd& sorunlar nede-
n&yle 2010 yılının ba$larında restorasyona alınmı$tır. Hâlen 
restorasyon çalı$maları sürmekte olup, Kö$k z&yarete kapa-
lıdır. 

Florya Atatürk Den#z Kö!kü: Cumhur&yet&n & lk yıllarında 
gen&$ sah&l& ve den&z&n&n güzell&%&yle Atatürk’ün & lg&s&n& 
çeken Florya’da yazlık b&r Cumhurba$kanlı%ı konutu yap-
tırılmı$tır.

1935 yılında kısa sürede den&z üstüne yapılan kö$kün m&-
marı Seyf& Arkan’dır. Bu ana yapının yanısıra çevres&nde yer 
alan Genel Sekreterl&k ve Yaverl&k b&naları g&b& yan yapılar-
dan olu$an yapılar toplulu%u, zaman &ç&nde de%&$&kl&klere 
u%ramı$, Beyaz, Mav& ve Kırmızı Kö$kler yıktırılmı$tır.
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Ana yapı Cumhur&yet&n &lk yıllarında etk&n olan “Uluslarara-
sı M&marlık” akımının örnekler&ndend&r. Burası yaz ayların-
da Atatürk’ün d&nlenme ve çalı$ma mekânı olarak kullanıl-
dı%ı g&b& zaman zaman da ünlü devlet adamlarının konuk 
ed&ld&%& b&r yapıdır.

Günümüzde Kö$k ve yapılar onarılmı$, çevre düzenleme-
s&n&n ardından ça%da$ b&r müze konumuna ula$tırılarak 
1993’te müze olarak z&yarete açılmı$tır.

F#l#zî Kö!k: II. Abdülham&d’&n Ba$kat&b& olarak Yıldız 
Sarayı’nda görev yapan Tahs&n Pa$a’ya a&t olan yapı, 19. 
yüzyılda saray & ler& gelenler&n&n yazlık olarak kullandıkları 
b&r yöre olan Göztepe’ded&r. 19. yüzyılın son çeyre%&ne a&t 
olan F&l&zî Kö$k, genel olarak dönem&n be%en&s& olan Art 
Nouveau özell&kler ta$ımasına kar$ılık, b&rkaç kez el de%&$-
t&rd&%&nden dolayı k&m& yerlerde bu özell&%&n& y&t&rm&$t&r. Üç 
katlı ve orta sofaya açılan yan odalardan olu$an planıyla 
geleneksel Türk Ev& planına sah&p olan yapı, restore ed&lm&$ 
ve Türk Parlamenterler B&rl&%& Sosyal Tes&s& olarak h&zmete 
g&rm&$t&r.

MÜZELER

Saray Koleks#yonları Müzes#: M&llî Saraylar Da&re Ba$-
kanlı%ınca, 2006 yılında açılan Depo-Müze’n&n, yeterl& dü-
zeyde serg&leme düzene%&n&n olmaması neden&yle, büyük 
oranda depolama ün&teler&nde yer alan tüm koleks&yonlar-
dan örnekler&n serg&leneb&lece%&, bünyes&nde müze, sanat 
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galer&s& ve depoların yer alaca%ı “Saray Koleks&yonları Mü-
zes&” projes& hayata geç&r&ld&. Bu proje kapsamına öncel&kl& 
olarak Matbah-ı Am&re yapı grubunun daha önce of&s ve 
depo olarak kullanılan alanları da dâh&l olmak üzere, tümü 
restorasyona alınarak 2000 m(l&k alanın tamamı Saray Ko-
leks&yonları Müzes& bünyes&nde de%erlend&r&ld&. 25 # ubat 
2011 tar&h&nde açılan müzede, Saraydak& gündel&k hayata 
da&r 5000’e yakın eser serg&lenmekted&r.

Aynalıkavak Mus#k# Müzes#: Sultan II. Abdülham&d’&n 
(1876-1909) torunlarından olan Merhume Gevher& Os-
mano%lu ve var&sler&, 1984 senes&nde saz, nota ve ta$ 
plaktan olu$an koleks&yonlarını serg&lenmek üzere Ay-
nalıkavak Kasrı’na ba%ı$lamı$lardır. Bunun üzer&ne, Ay-
nalıkavak Kasrı’nın Sultan III. Sel&m’&n (1789-1807) ya$a-
yıp besteler yaptı%ı b&r mekan olması sebeb&yle, b&r Türk 
Mus&k&s& merkez& yapılması projes& do%mu$tur. Gevher& 
Sultan’ın sazlarından sonra d&%er bazı koleks&yoner ve 
sazendeler de muhtel&f enstrüman ba%ı$larında bulun-
mu$lardır. Bütün bunlardan ba$ka ! stanbul Büyük$eh&r 
Beled&yes& Koleks&yonu’na a&t sazlar da Aynalıkavak Kasrı 
Koleks&yonu’na katılınca & ler&de daha gen&$ley&p der&nle$-
mes& planlanan Aynalıkavak Sazları’nın genel omurgası 
olu$mu$tur. Müze koleks&yonunda 65 adet saz, 200 üzer&n-
de ta$ plak, çok sayıda nota ve matbuat bulunmaktadır.

Dolmabahçe Saat Müzes#: Dolmabahçe Sarayı Harem 
Bahçes&’nde bulunan esk& !ç Haz&ne b&nasında, 2004 yılın-
da, M&llî Saraylar Saat Koleks&yonu’na a&t saatler&n serg&len-
d&%& b&r müze açılmı$tır. Türk&ye’n&n & lk ve tek saat müzes& 
olan Dolmabahçe Saat Müzes&, bünyes&nde barındırdı%ı 
18. ve 19. yüzyıl !ng&l&z otomatlarının, Fransız ustalarının 
yaptı%ı görkeml& mekan&kler&n yanında, 19. yüzyılda doru-
%a ula$an Osmanlı Mevlev& saat ustalarının da muhte$em 
eserler&n&n görüleb&lece%& b&r müze olmu$tur. 2009 yılında 
saatler&n ve müzen&n genel bakıma alınmasına, yen& v&tr&n 
ve serg&leme düzen&ne geç&lmes&ne ve bazı yen& saatler&n 
de müzeye katılmasına karar ver&lm&$ ve müze b&r yıllı%ına 
kapatılmı$tır. Bu süre zarfında saatler sarayın ustaları tara-
fından tek tek elden geç&r&lm&$ ve 2010 yılı &çer&s&nde müze 
tekrar z&yarete açılmı$tır. 
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FABR$KALAR

Yıldız Ç#n# ve Porselen $!letmes#: Sultan II. Abdülham&d’&n 
1890 yılında, dönem&n Fransız Büyükelç&s& M. Paul 
Cambo’nun öner&s&yle kurdurdu%u, Yıldız Ç&n& Fabr&kası, ya 
da o dönemdek& adıyla Ç&n& Fabr&ka-& Hümâyunu, aslında, 
19 yüzyıl Osmanlı Saray dekorasyon &ht&yacının b&r sonu-
cuydu. Bu dönemde, özell&kle saray ve çevres&nde porse-
lene kar$ı duyulan yo%un talep ve bu taleb&n b&r sonucu 
olarak Avrupa ülkeler&nden hayl& yüksek f&yatlarla porselen 
&thal ed&lmes& de fabr&kanın kurulu$unda öneml& b&r etken 
olmalıydı. Ç&n& Fabr&ka-& Hümâyunu, b&zzat Hanedanın g&r&-
$&m&yle Yıldız Sarayı dı$ bahçes&ndek& b&r düzlü%e kuruldu. 
1894 deprem&nde büyük hasar gören yapı, aynı yıl onarıla-
rak yen&den h&zmete açıldı.

Aslında b&r saray atölyes& olan Ç&n& Fabr&ka-& Hümâyunu’nda 
1894 yılından &t&baren, dekorat&f amaçlı eserler&n yanı sıra, 
yazı ve sofra takımları, kartv&z&t tabakları, kapaklı kâseler, 
sahanlar, a$ure test&ler&, karpuz $ ekerl&kler, çay ve f&ncan 
takımları g&b& günlük kullanım e$yaları da üret&ld&. Türk 
res&m sanatının gel&$mes&nde de öneml& rol oynayan Ç&n& 
Fabr&ka-& Hümâyunu’nun faal&yetler& 1909’da Sultan II. 
Abdülham&d’&n tahttan &nd&r&lmes&yle durduruldu. 1911’de 
yen&den açılan fabr&ka, M&llî Mücadele yıllarında telgraf tel-
ler&n& b&rb&r&ne ba%lamakta kullanılan kaol&n “f&ncan”ların 
üret&me ba$ladı.1920 yılındak& kapatma kararı sonrası &se 
1936’da M&llî Emlak tarafından tasf&ye ed&l&p, 1957 yılında 
Sümerbank’a devred&ld&. 1995 yılından ber&, M&llî Saraylar 
Da&re Ba$kanlı%ına ba%lı b&r “Müze-Fabr&ka” olarak h&z-
met veren Yıldız Ç&n& Fabr&kası’nda bugün, Türk porselen 
sanatını ya$atmak amacıyla geleneksel desenlerle de-
korlanmı$ porselenler&n yanı sıra, “M&llî Saraylar Porselen 
Koleks&yonu”na a&t eserler, or&j&naller&ne ba%lı olarak ve 
sınırlı sayıda yen&den üret&lmekted&r.

Hereke Halı ve $pekl# Dokuma Fabr#kası: Hereke Halı 
ve !pekl& Dokuma Fabr&kası, Osmanlı !mparatorlu%u’nun 
tekst&l sektöründe &lk sanay&le$me örnekler&nden b&r& olup, 
1843 yılında I. Abdülmec&d dönem&nde Hereke Fabr&ka-& 
Hümayunu adıyla sarayların & pekl& dö$emel&k, perdel&k 
ve tekst&l & ht&yaçlarını kar$ılamak amacıyla kurulmu$tur. 
1891 Yılında Sultan II. Abdülham&d’&n tal&matıyla 26 adet 
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tezgâhla halı üret&m&ne ba$lanılmı$, kısa zamanda 100 
tezgâh kapas&tes&ne ula$ılmı$tır.

Cumhur&yet dönem&nde önce 1925 yılında Sanay& ve Ma-
ad&n Bankasına, daha sonra 1933 yılında Sümerbank’a 
devred&lm&$ ve 1986 yılında Sümerbank Hereke Halıcılık 
Sanay&& Müesseses& adını almı$tır. 1989 yılında Sümerhalı 
A.#.’ye ba%lanan fabr&ka, 1995 yılında 4046 sayılı kanun &le 
TBMM’ye devred&lm&$ ve yönet&m& M&llî Saraylar Da&re Ba$-
kanlı%ına ver&lm&$t&r.

M&llî Saraylar Da&re Ba$kanlı%ına ba%lı saray, kö$k ve kasır-
lar & le TBMM Genel Sekreterl&%& Merkez Te$k&latına ba%lı 
b&r&mler&n &ht&yacı olan halı ve &pekl& kuma$ları üreten Fab-
r&ka, tekst&l ve dokuma sanay&&n&n en esk& kurulu$u olarak, 
bünyes&nde bulunan tar&hî eser n&tel&%&ndek& yapı, tekst&l 
ve d&%er objeler& koruma, ya$atma ve tanıtma gayes&ne yö-
nel&k müzec&l&k faal&yet&nde bulunmaktadır.

SOSYAL TES$SLER

TBMM Konukev&, Florya Atatürk Kö$kü Sosyal Tes&s&, Yalova 
Termal Sosyal Tes&sler&, TBMM Be$&kta$ Personel M&saf&rha-
nes&, TBMM Yıldız Personel M&saf&rhanes& ve F&l&zî Kö$k Sos-
yal Tes&sler&nde restoran ve konaklama h&zmet& sunulmak-
tadır. Rezervasyon &$lemler& tek merkezden yapılmaktadır. 
Konaklama h&zmetler&nden 1 k&$& b&r takv&m yılı &ç&nde en 
fazla 60 gün yararlanmaktadır. Bu süreler a$ılırsa rezervas-
yon kabul ed&lmemekted&r. Uzun sürel& konaklama &mkânı 
bulunmayıp, 1 k&$& en fazla art arda 15 gün konaklayab&l-
mekted&r.

!let#"#m 
Rezervasyon Ça%rı Merkez# 

Tel: (0 212) 227 46 45 -46 -54
Fax: 0 212 - 227 13 68 
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 TBMM KONUKEV$
Yıldız, Palanga Cad. Merkez Komutanlı!ı Yanı
Be"#kta"/$stanbul
Telefon : 0 212 259 72 42
Fax : 0 212 227 13 68
Tes!s Kapas!tes!: Toplam 39 adet oda, 49 adet yatak ka-
pas#tes# mevcuttur. 
Ver!len H!zmetler: Konaklama yanında kafeterya bölü-
münde Sabah Kahvaltısı sunumu yapılmaktadır.
K!mler Yararlanır: M#lletvek#ller# (öncek# dönem ve yen# 
dönem) #le ek gösterges# 6100 ve üstü görevlerde bulun-
mu" olan TBMM mensupları yararlanab#l#r.

 FLORYA ATATÜRK KÖ%KÜ SOSYAL TES$S$
$stanbul Cad. Florya-$stanbul
Telefon : 0 212 426 51 51
Fax : 0 212 580 75 34
Tes!s Kapas!tes!: Toplam 41 adet oda, 115 adet yatak ka-
pas#tes# mevcuttur.
Ver!len H!zmetler : Konaklama yanında restoran bölü-
münde sabah kahvaltısı, ö!le ve ak"am yemekler# serv#s# 
yapılab#lmekted#r.
K!mler Yararlanır: M#lletvek#ller# (öncek# dönem ve yen# 
dönem) #le ek gösterges# 6100 ve üstü görevlerde bulun-
mu" olan TBMM mensupları yararlanab#l#r.

 YALOVA TERMAL SOSYAL TES$SLER$
Yalova Atatürk Kö"kü Yerle"kes# Termal/Yalova
Telefon : 0 226 675 80 00
Fax : 0 226 675 80 04
Tes!s Kapas!tes!: Toplam 36 oda, 114 yatak kapas#tes# 
mevcuttur.
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Ver!len H!zmetler: Konaklama yanında Restoran bölü-
münde sabah kahvaltısı, ö!len ve ak"am yemekler# ve ka-
feterya h#zmetler# #le Termal kaplıca bulunan tes#s#m#zde 
odalarda termal kaplıca suyu, ortak kullanım alanlarında 
Bay ve Bayan Hamamı, Jakuz#, Sauna, Bay ve Bayan Ter-
mal Yüzme Havuzu, Spor Salonu g#b# akt#v#teler bulun-
maktadır.
K!mler Yararlanır: M#lletvek#ller#, kurum personel# ve 
d#!er kamu kurumu personel# #le bakmakla yükümlü ol-
du!u k#"#ler ve bu k#"#ler#n d#!er yakınları yararlanab#l#r.

 TBMM BE%$KTA% PERSONEL M$SAF$RHANES$
Ortabahçe Cad. S#nanpa"a Köprü Sok. No. 9 Be"#kta" /
$stanbul

Telefon : 0 212 236 97 46-47-48

Fax : 0 212 236 90 60

Tes!s Kapas!tes! : Toplam 26 adet oda, 45 adet yatak ka-
pas#tes# mevcuttur.

Ver!len H!zmetler: Konaklama yanında kafeterya bölü-
münde sabah kahvaltısı ver#l#r.

K!mler Yararlanır: Öncel#kle TBMM bünyes#nde görev-
l# personel #le bakmakla yükümlü oldu!u k#"#ler ve esk# 
ve yen# m#lletvek#ller# #le bunların bakmakla yükümlü 
oldu!u k#"#ler TBMM Konukev# "artlarında, ayrıca d#!er 
kamu görevl#ler# #le esk# ve yen# m#lletvek#ller#n#n d#!er 
yakınları yararlanab#l#r.

 TBMM YILDIZ PERSONEL M$SAF$RHANES$
Yıldız Palanga Cad. Yıldız %ale Kö"kü $ç#

Be"#kta"/$stanbul

Telefon : 0212 259 31 07

Fax  : 0212 227 02 04

Tes!s Kapas!tes!: Toplam 13 adet oda, 18 adet yatak kapa-
s#tes# mevcuttur.
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Ver!len H!zmetler: Konaklama yanında kafeterya bölü-
münde sabah kahvaltısı sunumu yapılmaktadır.
K!mler Yararlanır: Öncel#kle TBMM bünyes#nde görev-
l# personel #le bakmakla yükümlü oldu!u k#"#ler ve esk# 
ve yen# m#lletvek#ller# #le bunların bakmakla yükümlü 
oldu!u k#"#ler TBMM Konukev# "artlarında, ayrıca d#!er 
kamu görevl#ler# #le esk# ve yen# m#lletvek#ller#n#n d#!er 
yakınları yararlanab#l#r.

 F$L$ZÎ KÖ%K RESTORAN
Mustafa Mazhar Bey Cad. Traf#k %ube Müdürlü!ü Yanı
Göztepe/$stanbul 
Telefon : 0216 567 49 13
Fax : 0216 567 48 21
Ver!len H!zmetler: Ö!len ve ak"am yemek serv#s# yapı-
lab#lmekted#r.
K!mler Yararlanır: Türk Parlamenterler B#rl#!# $stanbul 
%ubes# Üyeler# #le TBMM bünyes#nde görevl# personel 
yararlanab#l#r.
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 ERZURUM KONGRES$ B$NASI

10 Ocak 2011 tar&h&nde TBMM’ye devred&len Kongre 
Caddes&’nde bulunan Erzurum Kongres& b&nası, 19. Yüzyıl 
sonlarında yapıldı. 23 Temmuz Kongre Salonu’nun bulun-
du%u (Atatürk Yapı Meslek L&ses&) b&na daha sonra Fen L&-
ses&, 1998 tar&h&nden &t&baren &se Güzel Sanatlar L&ses& ola-
rak kullanılmaya ba$landı.

Erzurum Kongres&, 23 Temmuz-7 A%ustos 1919 tar&hler& 
arasında, !dad& Mekteb& (L&ses&) olarak h&zmet veren bu b&-
nanın b&r&nc& katındak& b&r salonda toplandı. 1925 yılında 
geç&rd&%& yangında b&nanın tüm ah$ap bölümler& yandı. 
Yangından sonra onarılan b&na, Yapı Sanat Mekteb& olarak 
h&zmete açıldı. B&nanın halen &k&nc& katında bulunan salon 
ve salona açılan &k& oda, Kongre Müzes& olarak kullanılıyor.
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 S$VAS KONGRES$ B$NASI

Kültür ve Tur&zm Bakanlı%ı tarafından Erzurum Kongres& 
B&nası & le aynı tar&hte TBMM’ye devred&len S&vas Atatürk 
Kongre ve Etnografya Müzes&, Osmanlı Devlet&’n&n son dö-
nemler&ne a&t &zler& de bünyes&nde barındırıyor.

Dönem&n S&vas Val&s& Memduh Pa$a tarafından 1892’de 
yaptırılan b&na, 19. yüzyıl Geç Osmanlı dönem& s&v&l m&-
mar&s&n&n güzel örnekler&nden b&r& olarak göster&l&yor. S&-
vas Kongres&’n&n 4-12 Eylül 1919 tar&hler& arasında burada 
toplanmasıyla tar&hî b&r k&ml&k kazanan ve ulusal kurtulu$ 
mücadeles&ne ı$ık tutacak kararların alındı%ı tar&hî yapı, 
günümüzde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzes& olarak 
h&zmet ver&yor.

M&llî mücadele yıllarında Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Heyet-& Tems&l&ye tarafından “ M&llî Mücadele 
Karargâhı” olarak kullanılan b&nada o yıllara da&r &zler gü-
nümüze ta$ınıyor.

M&llî mücadele dönem&nde Atatürk’ün “Cumhur&yet’&n te-
mel&n& burada attık” sözünü söyled&%& müzede, Atatürk’e 
a&t çalı$ma ve d&nlenme odası & le tar&hî kongre salonu, 
kongren&n yapıldı%ı günlerdek& hâl&yle muhafaza ed&l&yor.
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