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GİRİŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1920-1924 tarihleri arasında bugün           
“Kurtuluş Savaşı Müzesi” olarak hizmet vermekte olan Birinci TBMM 
Binasında, 1924-1960 yılları arasında günümüzde “Cumhuriyet Müzesi” 
olarak bilinen İkinci TBMM Binasında, 1960 yılından günümüze ise 
bugünkü TBMM Binasında hizmet vermektedir.

İdari Teşkilatımızın en önemli görev ve sorumluluklarından biri, TBMM’ye 
bağlı bulunan tarihi Birinci TBMM Binası ile anıtsal özellik taşıyan mevcut 
binamızı korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 

Bu çerçevede, 24. Dönemde, İdari Teşkilatımız tarafından binalarımızın 
tarihçelerinin araştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla çeşitli 
çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan ve 
TBMM binalarını konu alan bu kitapçığın hazırlanmasında ve basımında 
emeği geçenlere teşekkür ederim.
 
 Dr. İrfan NEZİROĞLU 
 Genel Sekreter
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) günümüzdeki binasına geçinceye kadar iki ayrı 
binada faaliyette bulunmuştur. Birinci TBMM binasının tarihi 1915 yılına dayanmaktadır. 
Binanın projesi Mimar Salim Bey tarafından gerçekleştirilmiş, projeyi yürütme görevi İttihat 
ve Terakki Fırkası Ankara temsilcisi Memduh Şevket (Esendal) Bey’e; projenin yapım işi 
ise Kolordunun Askeri Mimarı  Hasip Bey’e verilmiştir. Hasip Bey Kurtuluş Savaşı sırasında 
şehit düşmüştür. Savaş nedeniyle yarım kalan bina Necati Bey tarafından tamamlanmıştır. 

Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en belirgin özelliği duvarlarında Ankara taşı 
(andezit) kullanılmış olmasıdır. Bina, birinci Milli Mimarlık Döneminin Ankara’daki ilk 
örneklerindendir.

Birinci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi)

Birinci TBMM binası
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Birinci TBMM binası, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından, 
15 Ekim 1924 tarihine kadar hizmet vermiştir. 1961 tarihinde müze haline dönüştürülen 
bina, 23 Nisan 1981 tarihinde ise “Kurtuluş Savaşı Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.

Birinci TBMM’nin Açılışı (23 Nisan 1920)

Birinci TBMM Genel Kurul Salonu
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Binanın günün ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine TBMM, iki yüz metre yakınında bulu-
nan ve 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası mahfeli (Genel 
Merkezi ve Hukuk Mektebi) olarak tasarlanan binaya taşınmıştır.

İkinci TBMM binası, 18 Ekim 1924 tarihinden 1960 yılına kadar hizmet vermiştir. Bina, 
bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Pencerelerde görülen kemer-
ler, cephelerdeki çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı          
kalemişi süslemeli ahşap tavanlar Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtmaktadır. Bina      
30 Ekim 1981 tarihinde “Cumhuriyet Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.

İkinci TBMM binası

İkinci TBMM binası (Cumhuriyet Müzesi)  
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Yeni yapılacak TBMM binası ile ilgili Riyaset Divanı (Başkanlık Divanı) Kararı
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Yeni yapılacak TBMM binası ile ilgili kabul edilen 3090 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması

Doğrudan Meclis binası olarak tasarlanan bugünkü TBMM binasının yapımına                 
Mustafa Kemal Atatürk döneminde karar verilmiştir. 

04 Aralık 1936 tarihli Riyaset Divanı (Başkanlık Divanı) Kararı ve 11 Ocak 1937 tarihli            
3090 sayılı Kanunla yeni bir meclis binasının yapımına karar verilmiş; söz konusu Kanunda 
ifade edildiği üzere, yapılacak binanın Türkiye Cumhuriyeti’ne yaraşır bir abide niteliğini 
taşıması koşulu benimsenmiştir. Bu kapsamda binanın yapımıyla ilgili bir inşaat komisyonu 
kurulmuş ve komisyon tarafından uluslararası bir proje yarışması düzenlenmesine karar                 
verilmiştir. 
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On dört projenin katıldığı yarışma, 28 Ocak 1938’de sona ermiş ve uluslararası üne sa-
hip mimarların oluşturduğu jüri (Hollandalı M. Dudak, İsveçli I. Tengbom, İngiliz H. 

Robertson), bu projelerin arasından üç projeyi de birinciliğe layık görmüştür.

Neoklasik üsluba göre tasarlanmış bu üç proje arasından Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de beğendiği Prof. Dr. Clemens  Holzmeister’in projesi 

üzerinde karar kılınmıştır.

Bugünkü TBMM binası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, Başba-
kanlık, Dışişleri Bakanlığı, TBMM Başkanı konut ve misafir-
hanesinin projelendirme görevi de Prof. Dr. Holzmeister’e 
verilmiştir.

Prof. Dr. Clemens Holzmeister

TBMM Binası Proje Yarışmasına ilişkin 23 Şubat 1938 tarihli gazete kupürü - Ulus Gazetesi
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Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in TBMM binasının proje işleri ile ilgili görevlendirildiğine dair                
Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı kararname

T.C. BAŞVEKÂLET
KARARLAR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARARNAME
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TBMM binası için            
ayrılan inşaat alanı

TBMM binası için ayrılan inşaat alanı, Ankara - 1936
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Dönemin TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik RENDA
TBMM binası temel atma töreninde - 26 Ekim 1939

27 Ekim 1939 tarihli gazete kupürü - Cumhuriyet Gazetesi
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Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in TBMM binası eskiz çalışması

TBMM binasının kuşbakışı görünüşü



15

İnşaatın ilk safhasında, projenin 1939 yılı Türkiye’sinin teknik, sanatsal ve endüstriyel ka-
pasitesinin üzerinde görülmesi, ayrılan ödeneğin bütçeye ağır bir yük oluşturması, uzman 
personel ve işçilerin ülke dışından getirtilmesi ihtiyacı ve döviz sıkıntısı gibi çeşitli sorunlar-
la karşılaşılmıştır. Aynı tarihlerde başlayan II. Dünya Savaşının Türkiye’yi de birçok açıdan 
etkilemesi üzerine inşaatın yapımına 1941 yılında ara verilmiştir.

29 Temmuz 1942 tarihinde yapımına yeniden başlanan inşaat için yapılacak işler ilgili iş 
grupları arasında paylaştırılmış; taş işleri, ahşap doğrama işleri, madeni doğrama işleri, 
tesisat işleri ayrı ayrı müteahhitlere havale edilmiştir. Bu arada, Prof. Dr. Holzmeister’in 
öğrencilerinden Mimar Ziya Payzın, yapı detaylarının çizimi için görevlendirilmiştir.

TBMM binası şantiyesi

TBMM Genel Kurul Salonu inşaatı
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1947 yılına gelindiğinde, TBMM binasının kaba inşaatı tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde, 
inşaatın yürütülmesi işi Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. 1948 yılında ise Mimar Ziya 
Payzın, Prof. Dr. Holzmeister’in temsilcisi sıfatıyla inşaat çalışmalarını bizzat yürütmüştür.

1950 yılından itibaren çok partili yaşama geçilen ülkemizde, tamamlanamayan TBMM 
binası üzerine yapılan tartışmalar sonucunda, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı bi-
nalarının yapımından vazgeçilerek, TBMM binasının inşaatının sürdürülmesine karar                  
verilmiştir.

Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in TBMM binası ön cephe eskiz çalışması

TBMM binasının ön cephe görüntüsü
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Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in Genel Kurul Salonu eskiz çalışması ve tamamlanmış fotoğrafı - 1961

Bitirilen Bölümlerin Kullanılmaya Başlanması
Yapımı sürmekte olan inşaat kapsamında ilk bitirilen kısım, bir dönem Muhafız                   
Taburu tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bitirilen ve bir süre basım işleri ile 
sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü bölüm ise Ortadoğu Teknik Üniversitesinin kulla-
nımına tahsis edilmiştir. Bu bina 2010 yılında yıkılmış ve yerine Halkla İlişkiler Binası 
yapılmıştır.

1957 yılının Aralık ayında Bağdat Paktı Bakanlar Konseyi Toplantısının Ankara’da yapıla-
cak olması, yapımı yavaş ilerleyen yeni TBMM binası için bir dönüm noktası olmuştur. 

Diğer ülke parlamentolarında yapılan toplantılar oldukça görkemli geçtiğinden, An-
kara’da yapılacak toplantının da uygun bir mekânda gerçekleşmesi için arayışlara                          
girişilmiştir.

Dışişleri Bakanlığına, söz konusu toplantı için o tarihlerde halen yapımı devam etmekte 
olan TBMM binası önerilmiştir. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes’e bu önerinin 
sunulması üzerine gerekli tüm tedbirler alınmış, mekân hazır hale getirilerek toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonrasında ise inşaatın yapımına hız verilmiş ve bitirilen bölümler sırasıyla İdari 
Teşkilatın hizmetine sunulmuştur.
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TBMM Binasının Kullanıma Açılması
1960 yılında inşaatı tamamen bitirilen bugünkü TBMM binası, 6 Ocak 1961 tarihinde Kuru-
cu Meclis toplantısıyla hizmete açılmıştır. Tüm blokları meclis hizmetlerine tahsis edilirken, 
daha önceki TBMM binaları da müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 1961 yılından itibaren çalışmalarını bu binada yürütmektedir.
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Açıldığı tarihte iki meclisli sisteme göre tasarlanmış olan TBMM binası, 1982 yılında              
tek meclis sistemine göre yeniden düzenlenmiştir.

TBMM’nin açılışı - 6 Ocak 1961
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Binanın Mimari ve Yapısal Özellikleri
TBMM binasının mimari özellikleri ve genel yapısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü 
simgeleyecek bir biçimde, ağırbaşlı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarlanmıştır. Tüm 
mekânları anıtsal, dengeli ve üç boyutlu düzenlemeye göre ele alınmıştır. TBMM binasının 
yerleşim alanı 19.372 metrekaredir. Bodrum kat üzerine dört kat olarak inşa edilen binanın 
toplam kullanım alanı ise 56.775 metrekaredir. Ön cephe uzunluğu 248 metredir.

Bina betonarme karkas olarak yapılmıştır. Dış duvarlar üçte biri kuyruklu, kısmen kat-
rakta kesilmiş, kısmen elle işlenmiş beyaz traverten ile kaplanmıştır.

Anıtsal ölçekli yapılar grubunun simetrik düzenlemesinde, ortada, arazinin en yüksek 
noktasında, büyük toplantı salonlarını içeren merdivenli ve sütunlu giriş ile ana kütle 
bulunmaktadır. Ana kütle, birbirine paralel iki sıra halinde yanlara uzanan kanatlar ve 
bunları birleştiren köprülerle zenginleştirilmiştir.

TBMM binası ön cephe ve Atatürk Anıtı
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Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in Şeref Holü girişi eskiz çalışması

Şeref Holü girişi
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Eski Cumhuriyet Senatosu Salonu (Grup Toplantı Salonu)

Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in Senato Salonu eskiz çalışması

Şeref Holünün sağına düşen kulisten, 1980 yılına kadar Cumhuriyet Senatosu Toplantı 
Salonu olarak kullanılan ikinci büyük toplantı salonuna geçilmektedir.

Şeref Holünün soluna düşen kuliste ise, parti grupları tarafından kullanılan iki ayrı toplantı 
salonu daha bulunmaktadır.
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Tören Salonu, ön sol kanattaki üç katlı uzantıda yer almaktadır. Salonun tepeden ışık 
alan galerili bir iç düzenlemesi bulunmaktadır. Bu bölümün üst katı ayaklar üzerinde 
yükselen bir köprü ile ana yapıya bağlanmaktadır.

Bu mekân günümüzde resmi törenler, davetler ve çeşitli etkinlikler için kullanıl-
maktadır. 

Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in Tören Salonu eskiz çalışması

Tören Salonu



24

Benzer bir köprülü uzantı, simetri aksının sağında 
da uzanmaktadır. İki katlı olan bu bölümün giriş 
katında TBMM Başkanlığı makamı, üst katında ise 
Başkanlık Divanı üyelerinin odaları bulunmaktadır. 

Yine Başkanlık makamı girişindeki iç bahçe, ana 
kütle içinde yer alan diğer iç bahçeler gibi mimari-
ye ayrı bir zenginlik katmaktadır. Bu iki uzantının                   
Bakanlıklar tarafına bakan cephesinde, iki kat 
boyunca yükselen sütun düzeni vardır.

Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in
TBMM Başkanlığı girişi eskiz çalışması

TBMM Başkanlığı girişi

TBMM Binasını Tören Salonuna bağlayan köprü

TBMM Başkanlık Makamının kuzeyine düşen bahçe içinde bir de havuz yer almaktadır.
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TBMM Başkanlığı girişi

Ay yıldız motifi

Şeref Kapısı

Kullanılan Malzemeler ve Sembolik Önemleri
TBMM binası, tercih edilen mimarlık üslubu ile anıtsallığı sağlayan ölçek büyüklüğü, yüksek 
kolonlar ve pencereler, üç boyutlu etki yaratan yapı kitleleri, iç bahçeler ve mekânların 
mükemmel uyumu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerinin simgesi olan bir yapı olarak 
tasarlanmıştır.

TBMM binasında 5 giriş kapısı bulunmaktadır. Prof. Dr. Clemens Holzmeister Şeref Kapısını 
çevreleyen sütunları farklı tasarlamış en üst sağ ve sol köşelerde ay yıldız motifleri kullan-
mıştır. Yanlarda bulunan hasır motifi ise çağdaş Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü 
simgeleyen bir semboldür. Yan sütunları ile farklılaşan bu kapı TBMM Başkanı ve 
Cumhurbaşkanının giriş kapısıdır.
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Şeref Holü eskiz çalışması -1961

Şeref Holü

Binada, 36 ayrı renkte 20.000 metrekareden fazla mermer kullanılmıştır. Mermerlerin 
kesimi sonucu artan parçalar da değerlendirilerek mozaik desenler yapılmıştır.
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Bunlardan biri de “Damlalı Kapı”           
(Salkım Kapı) adı verilen sadece 
TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanının 
kullanımına açık olan iki kanatlı 
bronz kapıdır. 

 Damlalı Kapı - 1961

             Damlalı Kapı

Anıtsallığı çağrıştıran neoklasik 
mimarlık öğeleri ile Cumhuriyetin 
modern anlayışının simgesi olan 
TBMM binasının iç mekânlarında da 
aynı anıtsal etki gözlenmektedir.
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Binanın dış yüzü, Ankara’nın parlak güneşine uygun koyulukta olan Eskipazar ve Malıköy 
taşları ile yapılmış, çatı ise bakırla kaplanmıştır. Bu iş için 260 ton bakır harcanmıştır. Bina-
nın yapımında; toplam 14.000 metrekare meşe dişbudak, maun ve ceviz kaplama, 10.000 
metrekare meşe parke, 10.000 metrekare kauçuk ve linolyum döşeme, 3.000 metrekare 
Kütahya çinisi kullanılmıştır.

Tavanları süsleyen 600 büyük avize ise  iç mimariye uygun olarak Prof. Dr. Holzmeister’in 
bürosunda çizilmiş ve Çekoslovakya’da Bohemya kristallerinden üretilmiştir.

TBMM binası

TBMM Başkanlığı giriş holü (E Blok)



29Genel Kurul Salonu - 1961

Genel Kurul Salonu - 1998

Türkiye’nin tarihsel, bölgesel ve ekonomik koşullarına uyarlanarak, mimarlıktaki çağdaşlaş-
ma isteklerine cevap veren günümüz TBMM binası, bu özellikleri ile Cumhuriyet dönemi 
modern mimarlık anlayışının da önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

Binada ana kütlenin ortasından 550 kişilik Genel Kurul Salonuna girilmektedir. Genel 
Kurul Salonu, yukarıdan dinleyici balkonları (localar) ile çevrelenmiştir.
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