Parlamento Hukuku Açýsýndan
Baþkanlýk Divanýnýn Konumu, Görevleri
ve Yetkileri
Hamit Eþen*

1. Giriþ
Demokratik temsil esasýna dayanan yönetim biçimlerinin ilk akla getirdiði
kurum, özgür ve adil seçimlerle oluþturulmuþ, çoðulculuk ilkesine dayanan
parlamentolardýr. Devletin yürütme ve yargýyla birlikte üç temel fonksiyonundan
birisi olan yasama fonksiyonu, parlamentolar tarafýndan yerine getirilmektedir.
Bu yönüyle parlamento, siyasal yaþamýn vazgeçilmez kurumlarýnýn en baþýnda
yer almaktadýr.1
Türkiyede Parlamento, Osmanlýdan günümüze kadar siyasal yaþamda çok
önemli görevler üstlenmiþtir. Bu görevler, deðiþen koþullara baðlý olarak sýnýrlý
bir etki gücüne sahip olmaktan, yasama ve yürütme güçlerini elinde toplamaya
ve bugünkü duruma kadar uzanan bir deðiþim göstermiþtir. Türkiyede bugünkü
parlamenter rejim içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti adýna
yasama yetkisini kullanmakla görevli ve yetkili anayasal bir organ durumundadýr.
Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisini Cumhuriyetin temel organlarýndan
birisi olarak tanýmlarken, yasama yetkisinin de devredilemez bir yetki olduðunu
belirtmektedir. Parlamenter rejim ise Anayasanýn 8. maddesinin gerekçesinde2;
* TBMM Genel Sekreterlik Ýdari Þube Müdürü
E-posta: h.esen@tbmm.gov.tr
1 Parlamento sözcüðünün kaynaðý Fransýzcadaki parler yani konuþmak fiili olup, sözcüðün Türkçeye
Ýtalyancasýndan geçtiði belirtilmektedir. Kurum olarak tarihçesi Ortaçaða kadar götürülen parlamentonun
ortaya çýkýþý ve geliþmesi de ülkelere göre deðiþiklik göstermiþtir. Bkz. Erdal Onar, Dünyada parlamento
kavramýnýn doðuþu ve geliþimi ve bugünkü görünümü, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayý,
TBMMKSYK Yayýný, No. 77, 1995, s. 43-56.
2 Attila Özer, Gerekçeli ve 1961 Anayasasý ile Mukayeseli 1982 Anayasasý, Kamu-Ýþ Yayýný, Ankara, 1996,
s. 55-56.
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yasama ve yürütme kuvvetlerinin devlet faaliyetlerinde eþitlik ve denklik içinde
iþbirliðinin öngörüldüðü bir sistem olarak nitelenmektedir.3
Bu sistemin iþleyiþi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal kurumlarý ile
doðrudan ilgili bulunmaktadýr.4 Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal
kurumlarýnýn en baþýnda da Baþkanlýk Divaný gelmektedir. Anayasa, bu açýdan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divanýný, anayasal bir düzenleme alaný
olarak kabul etmiþ ve ayrýntýlý biçimde düzenlemiþtir. Baþkanlýk Divanýnýn
kuruluþu, tarafsýzlýðý, görevleri ve yetkileri, baþta Anayasa olmak üzere Parlamento
Hukukunun kaynaklarý içerisinde önemli bir yer tutmaktadýr.

2. Baþkanlýk Divanýnýn Kuruluþu
Baþkanlýk Divaný, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi
parti gruplarýnýn güçleri oranýnda temsil edildiði yönetsel bir organ durumundadýr.
Cumhuriyet döneminde ilk kez 1924 Anayasasý, 24. maddesinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi her Teþrinisani iptidasýnda
bir sene için kendisine bir Reis ve üç Reisvekili intihap eder

þeklinde Baþkanlýk Divanýnýn kuruluþunu düzenlemiþtir.5 1961 Anayasasý
döneminde ise her iki Meclis için ortak hükümlerden birisi olarak Anayasada,
Meclislerin Baþkanlýk Divanlarý o Meclisteki siyasî parti gruplarýnýn
kuvvetleri ölçüsünde Divana katýlmalarýný saðlýyacak þekilde kurulur

hükmüne yer verilmiþtir.
1982 Anayasasý Baþkanlýk Divanýný, tek meclis sistemi içerisinde Meclis
Baþkanlýðý ile ilgili düzenlemeleri de kapsar bir biçimde oldukça ayrýntýlý olarak
düzenlemiþtir. Bu düzenlemelere göre Baþkanlýk Divaný, milletvekilleri arasýndan
seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný ile baþkanvekilleri, katip üyeler
3 Mustafa Erdoðan, L. Epsteina atfen parlamenter rejimin tanýmýný þöyle yapmaktadýr. Parlamenter
hükümet veya kabine hükümeti, yürütmenin yasamadan çýktýðý ve ona karþý sorumlu olduðu anayasal
demokrasi biçimidir. Bkz. Mustafa Erdoðan, Anayasacýlýk, Parlamentarizm, Silahlý Kuvvetler, Siyasal
Kitabevi, Ankara, 1993, s. 29.
4 Parlamentolar örgütlenme açýsýndan iki yönlü bir yapý göstermektedir. Birincisi siyasal partilerle
milletvekillerinin katýlýmý ile oluþan, siyasal karar alma iþlevini yerine getiren siyasal örgüttür. Bu örgütün
hukuksal kaynaðýný genel olarak anayasa, içtüzük, kanunlar ve parlamento kararlarý oluþturmaktadýr.
Diðeri ise yönetsel örgüt olup, siyasal karar alma iþlevini yerine getiren örgüte karar alma sürecinde
yardýmcý olma amacýný taþýmaktadýr. Yönetsel örgüt, daha çok kanunla ve yönetsel kararlarla
oluþturulmaktadýr. Bkz. Muhammet Boz, Yasama Sürecinde Verimlilik: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Örneði, HÜSBE, Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996, s. 3.; Baþka ülkelerdeki parlamento
yapýlarý hakkýnda bkz. Kazým Öztürk, Batý Ülkeleri Parlamentolarý Kuruluþ ve Çalýþmalarý, TPB Yayýný,
2000; Meclislerin yönetsel yapýsý, 1876-1919 ile 1920-1932 arasýnda Ýçtüzüklerde düzenlenmiþ bundan
sonra ise Kanunla düzenlenmiþtir.
5 1924 Anayasasýnýn hükmü için bkz. Emine Aydoðdu, Teþkilatý Esasiyeden Günümüze Anayasalar, Palme
Yayýncýlýk, Ankara, 2005, s. 8.
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ve idare amirlerinden oluþan bir Kurul þeklindedir. Yasama kuvvetinin temsil
ve yönetim organý olan Baþkanlýk Divanýnýn oluþturulmasý, Meclisin yasama
faaliyetlerinin en baþýnda gelmektedir.6 Anayasa da, Baþkanlýk Divanýný 94
üncü maddesinde özel olarak düzenlemek suretiyle, Ona hem Anayasal bir
statü kazandýrmýþ hem de önemli görevler yüklemiþtir.
Anayasa ayrýca, Baþkanlýk Divanýnýn Baþkan dýþýndaki üyelerinin sayýsý ile
seçimi, oylama sayýsý ve usullerinin Ýçtüzükte belirleneceðini hüküm altýna
almýþtýr. Ýçtüzük, Anayasadan aldýðý bu yetkiye dayanarak Baþkanlýk Divanýnýn
kuruluþunu; bir baþkan, dört baþkanvekili, yedi katip üye ve üç idare amirinden
oluþacak bir þekilde tespit etmiþ, gerektiðinde Danýþma Kurulu önerisi üzerine
katip üyelerin ve idare amirlerinin sayýsýnýn Genel kurul tarafýndan artýrýlabileceðini kabul etmiþtir.
Anayasa ve Ýçtüzükte, sürekli bir Kurul olarak oluþturulan Meclis Baþkanlýk
Divaný dýþýnda iki ayrý tanýmlamayla daha karþýlaþýlmaktadýr. Bunlardan birincisi
oturum baþkanlýk divaný diðeri ise geçici baþkanlýk divanýdýr. Oturum
baþkanlýk divaný, Anayasanýn 83. maddesinde geçen bir kavramdýr ve uygulamaya
dayanmaktadýr.7 Yasama ve denetim çalýþmalarýný heyet olarak sürdüren Genel
Kurul, çalýþmalarýný o oturumdaki Baþkanlýk Divanýnýn yönetiminde
sürdürmektedir. Bu anlamda sürekli bir Kurul olan Meclis Baþkanlýk Divaný ile
birleþimi yönetmekle görevli Divan, birbirinden farklý iki siyasi yapý olarak ortaya
çýkmaktadýr. Toplantý halindeki Genel Kurulda, Meclis Baþkaný veya
baþkanvekillerinden birisi ile iki katip üye ve iki de idare amiri, Meclis Baþkaný
tarafýndan önceden belirlenen sýraya göre görev yapmaktadýrlar.
Baþkanlýk Divaný ile ilgili diðer bir konu olan geçici baþkanlýk divaný ise
Anayasada yer almayýp, yalnýzca Ýçtüzüðün Baþkanlýk Divanýnýn kuruluþunu
düzenleyen 8. ve 12. maddelerinde geçmektedir. Buna göre, yeni yasama
döneminin ilk oturumundan baþlayarak Baþkanýn seçilmesine kadar en yaþlý
milletvekilinin geçici baþkanlýk, ikinci en yaþlý üyenin ise baþkanvekilliði
görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. En genç altý milletvekili ise geçici
katip üyelik görevlerini yapmaktadýr. Geçici baþkanlýk divanýnda idare amirlerine
yer verilmemiþtir. Þeref Ýbaya göre bunun nedeni, Ýçtüzüðün öncelikli amacýnýn
geçici olarak Genel Kurulun yönetimini gerçekleþtirecek bir Baþkanlýk Divanýnýn
bir an önce oluþturulmasýdýr.8
6 Hacý Ali Özhan, TBMM Baþkaný Seçimi Üzerine Bir Ýnceleme, Türkiye Barolar Birliði Dergisi, S. 3,
Ankara, 1999. s. 797.
7 Þeref Ýba, Türkiyede Meclis Baþkanlýðý ve Baþkanlýk Divaný, Nobel Yayýnevi, Ankara, 2001, s. 146.
(2001).
8 Þeref Ýba, (2001), s. 149.
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2.1. Baþkanlýk Divanýnýn Kuruluþundaki Anayasal Ýlkeler
Baþkanlýk Divanýnýn oluþumunda geçerli olan anayasal ilke, siyasi parti
gruplarýnýn Meclisteki güçleri oranýnda temsilidir. Anayasa bu ilkeyi koymakla
öncelikle Divanýn tarafsýzlýðýný saðlamayý amaçlamýþ, Divanýn Mecliste çoðunluða
sahip bir partiye veya partilere mensup milletvekillerinden oluþmasýný engellemek
istemiþtir.9 Baþkanlýk Divaný üyeliklerinde zaman zaman yapýlan artýþlarýn sebebi
de esas olarak, siyasi parti gruplarýnýn Divanda gereði gibi temsilini saðlayabilmektir.10 Ýçtüzük, Anayasada belirlenen bu esaslara uygun olarak, siyasi parti gruplarýnýn üye sayýsý oranýnda Divana katýlmalarýný saðlama görevini Meclis
Baþkanýna vermiþtir.
Her siyasi parti grubunun az veya çok Divanda temsil edilmesi gerekmektedir.
Anayasanýn Divan üyelerinin unvanlarýný saymakla birlikte sayýlarýný belirlememesinin amacý da, her durumda bütün siyasi parti gruplarýnýn Divanýn oluþumuna
üye sayýlarý oranýnda katýlmalarýna imkan verecek bir esnekliði saðlamak olarak
deðerlendirilmektedir.11 Anayasa Mahkemesi, eski Dahili Nizamnameye göre,
Divan üye sayýsýnýn onüç olduðu ve bütün parti gruplarýnýn temsiline izin vermediði bir durumda vermiþ olduðu bir kararýnda bu konuya deðinmiþtir.12 Anayasa
Mahkemesi, Divanýn kuruluþundaki hukuksal eksiklikler konusunda zaman zaman içtihat deðiþikliðine de gitmiþtir. Bazý kararlarýnda Divanýn yukarýda belirtilen
anayasal ilkeye aykýrý biçimde oluþmasýný Anayasaya aykýrý görmüþ, bazý
durumlarda da Divanýn oluþumundaki eksikliðin daha önce çýkarýlan yasalarýn
iptalini gerektirmediði sonucuna varmýþtýr.13 Anayasa ve Ýçtüzükte, Mecliste
grubu olmayan milletvekillerinin Baþkanlýk Divanýnda temsil edilmeleri konusunda bir düzenleme yer almamaktadýr. Bu durum ise Mecliste grubu bulunmayan
milletvekillerinin Divanda temsil edilememesine neden olduðundan, eþitsizliðe
sebep olduðu gerekçesiyle eleþtirilmektedir.14
Anayasada Baþkanlýk Divaný üyelikleri için bir yasama döneminde iki kez
seçim yapýlmasý öngörülmüþtür. Divan üyeliklerine ilk seçilenlerin görev süresi
iki yýl, ikinci dönem seçilenler için ise üç yýldýr. Bu açýdan Divana ilk dönem
9 Ömer Ýzgi, Zafer Gören, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Yorumu, TBMM Basýmevi, Ankara, 2002,
s. 915.
10 Baþkanlýk Divanýnýn üye sayýsý artýrýlarak 20. Dönemde önce onsekize, daha sonra 21. Dönemde yirmiye
çýkarýlmýþtýr, 22. Dönemde ise yeniden onbeþ üye olarak belirlenmiþtir. 22. Dönemde Anavatan Partisi
Grubunun kurulmasýyla bir idare amirliði ilave edilerek üye sayýsý onaltýya çýkarýlmýþtýr. Bkz. TBMMTD,
30.1.1996, 19.10.2000, 23.11.2002 ve 19.10.2005 tarihli birleþim tutanaklarý.
11 Yavuz Sabuncu, Anayasaya Giriþ, 8. Basý, Ankara, 2002, s. 176.
12 Erdoðan Teziç, Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý, Ýstanbul,
1980, s. 89-90. (Anayasa Mahkemesinin 27.2.1968 tarih ve E.1967/6, K.1968/9 sayýlý Kararý).
13 Þeref Ýba, 100 Soruda: Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 156,157. (2006).
14 Þeref Ýba, (2001), s. 160.

Parlamento Hukuku Açýsýndan Baþkanlýk Divanýnýn Konumu, Görevleri ve Yetkileri

9

seçilenlerle sonradan seçilenler arasýnda görev süresi bakýmýndan bir eþitsizlik
söz konusu olmaktadýr. Bunun nedeni ise 1961 Anayasasý döneminde dört yýl
olan Meclisin görev süresinin sonradan 1982 Anayasasý ile beþ yýla çýkarýlmasýdýr.
1961 Anayasasý Meclisin görev süresini dört yýl olarak belirlemiþken, Divan
üyelerinin görev süresi de Ýçtüzükte iki dönem halinde ikiþer yýl olarak
belirlenmiþtir. 1982 Anayasasý ile sonradan Meclisin görev süresi beþ yýla çýkarýlýnca, Anayasa ile Ýçtüzük arasýnda bir uyumsuzluk oluþmuþ, bu uyumsuzluk
1996 yýlýnda kabul edilen 424 numaralý Kararla Ýçtüzük deðiþtirilerek giderilmiþtir.15 Ancak, birinci ve ikinci dönem için seçilen Divan üyeleri arasýnda
görev süresi bakýmýndan ortaya çýkan iki ve üç yýl þeklindeki bu eþitsizlik
konusunda bir deðiþiklik öngörülmemiþtir.
Baþkanlýk Divaný üyelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn nasýl
seçileceði Anayasada düzenlenmiþtir. Baþkanlýk Divanýnýn diðer üyeliklerine
seçimin nasýl yapýlacaðý konusu ise Ýçtüzüðe býrakýlmýþtýr. Buna göre Divanýn Baþkan dýþýndaki üyelikleri için, Ýçtüzük gereði öncelikle Baþkan tarafýndan siyasi
parti gruplarýnýn toplam milletvekili sayýsý içindeki oranlarýna göre Divanda siyasi
parti gruplarýna düþecek görev yerleri tespit edilmekte ve Danýþma Kuruluna bildirilmektedir. Danýþma Kurulunun bu konudaki görüþü alýndýktan sonra öneri
Genel Kurula sunulmaktadýr. Genel kurul tarafýndan kararlaþtýrýlan daðýlýma göre
de siyasi parti gruplarý, kendi adaylarýný tespit etmekte ve Baþkanlýða bildirmektedirler. Bildirilen bu listeler, ad okunmak suretiyle Genel Kurula sunulmakta ve
milletvekilleri tarafýndan iþaretle oylamasý yapýlarak kabul veya reddedilmektedir.
Ýçtüzük, Baþkanlýk Divanýnýn oluþumunda olduðu gibi Divandaki görevin
sona ermesini de parti grubu üyeliði ile baðlantýlý saymaktadýr. Bu nedenle,
Baþkanlýk Divanýnýn bir üyesinin partisi ile üyelik baðýnýn sona ermesi veya
partinin grup kurma hakkýnýn kaybedilmesi durumunda, ilgili milletvekilinin
Divandaki üyeliði de kendiliðinden sona ermektedir. Baþkanýn partisi ile üyelik
baðýnýn sona ermesi durumunda ne olacaðý ise açýklýða kavuþturulmamýþtýr.

3. Baþkanlýk Divaný üyesi olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkaný
Baþkanlýk Divaný içerisinde görev ve yetkileri bakýmýndan en önemli kurum
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýdýr.16 Meclis Baþkanlýðý, Baþkanlýk
15 Fahri Bakýrcý, TBMM'nin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 261.
16 Cem Eroðul, Anatüzeye Giriþ, Ýmaj Yayýncýlýk, Ankara, 2004, s. 40.
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Divanýna ilk kez yer veren 1924 Anayasasýndan daha önce Anayasalarda
düzenlenmeye baþlamýþtýr. Ýlk Anayasamýz olan 1876 Kanun-u Esasisi, mebuslar
tarafýndan gösterilecek üç aday içerisinden Meclis Baþkanýnýn Padiþah tarafýndan
seçileceðini düzenlemiþtir. 17 1921 Anayasasý ise 9. maddesinde, Meclis
Baþkanlýðýna yer vermiþtir.18
1961 Anayasasý döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý ayrý
bir makam olarak düzenlenmemiþ, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlikte yaptýðý toplantýlarda Baþkanlýk
görevinin yerine getirilmesi Millet Meclisi Baþkanýna verilmiþtir. Her iki Meclisin
birlikte yaptýðý Birleþik toplantýlarda Divan görevini de Millet Meclisi Baþkanlýk
Divaný yerine getirmiþtir.19
Bu durum, iki Meclisin Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný dýþýnda üçüncü bir
Baþkanlýk Divaný ve Baþkanýn bulunup bulunmadýðý konusunda tereddütlere
neden olmuþtur. Anayasa Mahkemesi de konuyla ilgili olarak verdiði bir
Kararýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý diye bir makamýn Anayasada
öngörülmediði ve sonradan kanunla da ihdas edilemeyeceði þeklinde
deðerlendirmede bulunmuþtur.20
Yukarýda belirtilen bu durum, tamamen 1961 Anayasasý dönemine özgüdür.
Bugün için böyle bir durum söz konusu deðildir. Çünkü 1982 Anayasasý, Türkiye
Büyük Millet Meclisini tek bir yasama organý olarak düzenlemiþ, Baþkanlýk
Divanýný ve Baþkanlýk Kurumunu da ona göre oluþturmuþtur. Dolayýsýyla 1961
Anayasasý dönemindeki gibi bir durum bugün söz konusu bulunmamaktadýr.
1982 Anayasasý, Baþkanlýk Divaný içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýna ayrý bir görev olarak yer vermiþ, seçimini de ayrýntýlý biçimde
düzenlemiþtir.

3.1. Seçimi
Anayasa, Meclisi temsil eden Meclis Baþkanýný kendi üyeleri arasýndan
yine kendisinin seçmesini öngörmüþtür. Anayasada bunun öngörülmesi, Meclisin
17 Fatma Ürekli, Osmanlý Devletinde Tanzimattan Sonra Parlamento Denemeleri, Sosyal Bilimler Dergisi,
Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayýný, S. 2, s. 346, http://www.manas.kg/pdf/sbd-2-25.pdf , Eriþim
Tarihi: 20.3.2006.
18 1921 Teþkilat-ý Esasiye Kanununun ilgili maddesi için bkz. Emine Aydoðdu,a.g.e., s. 2.
19 Cem Eroðul, Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosunun Yeri, Ankara Üniversitesi Basýmevi,
Ankara, 1977, s. 32.
20 Fahri Bakýrcý, a.g.e., s. 280.
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kendi çalýþma usul ve esaslarýný belirleyebilmesi anlamýna gelen yöntemsel
baðýmsýzlýðýnýn da doðal bir sonucudur.21 Meclis Baþkanlýðý için diðer Divan
üyeliklerinde olduðu gibi bir yasama dönemi içerisinde iki kez seçim yapýlmaktadýr.
Ýlk seçilen Baþkan iki yasama yýlý, ikinci seçilen ise üç yasama yýlý görev
yapmaktadýr. Baþkanlýk için bir yasama döneminde iki kez seçim yapýlmasý,
istikrarý olumsuz etkilediði gerekçesiyle eleþtirilebilmektedir.22 Ancak, Anayasa
tasarýsýnýn ilk haline göre bugünkü durum daha kabul edilebilirdir. Çünkü,
Anayasanýn ilk halinde, bir yasama döneminde Baþkanlýk için belli aralýklarla
üç kez seçim yapýlmasý öngörülmüþtür.23
Meclisin çalýþmalarýna en kýsa sürede baþlayabilmesi açýsýndan, Baþkanýn
seçimi önceliklidir. Bu nedenle, Baþkanlýk için adaylarýn bildirilmesi ve seçimin
yapýlmasý Anayasada bir süreye baðlanmýþtýr. Anayasanýn ilk halinde, Baþkanlýk
için adaylarýn, Meclisin toplandýðý günden itibaren on gün içerisinde Baþkanlýk
Divanýna bildirilmesi, izleyen on gün içerisinde de seçimin tamamlanmasý
öngörülmüþtür. Anayasada 2001 yýlýnda 4709 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikle
bu süreler beþer güne indirilmiþtir. Böylece, Divanýn kuruluþunun hýzlandýrýlmasý
ve Meclisin en kýsa sürede çalýþmalarýna baþlamasý amaçlanmýþtýr.
Anayasa ve Ýçtüzüðün Meclis Baþkanýna verdiði görev ve yetkilerin önemi,
Baþkanýn seçimi konusunda, Onun tarafsýzlýðýný öne çýkaracak bir yöntemin
seçilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu nedenle Baþkanýn seçimi konusu esas olarak
Anayasada uzlaþmacý bir yönteme dayandýrýlmýþtýr.24 Anayasa siyasi parti
gruplarýnýn, Meclis Baþkanlýðý konusunda aday bildirmelerini yasaklamýþ, seçimler
sýrasýnda oylarýn kullanýlmasýnda da gizlilik esasýný öngörmüþtür. Bununla,
Baþkanýn tarafsýzlýðýn saðlanmasý ve belli bir aday üzerinde parti gruplarý arasýnda
bir uzlaþmanýn saðlanmasý amaçlanmýþtýr.
Baþkan seçilebilmek için, yapýlacak ilk iki oylamada Meclisin üye tamsayýsýnýn
üçte iki çoðunluðu gerekmektedir. Ýlk iki oylamada bu çoðunluðun saðlanamamasý
durumunda ise üçüncü oylamada salt çoðunluk aranmaktadýr. Bu oylamalardan
21 Yasama organýnýn yöntemsel baðýmsýzlýðý, onun diðer devlet organlarý, özellikle de yürütme organý
karþýsýndaki baðýmsýzlýðýnýn bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Meclislerin kendi baþkanlarýný seçmesi
ve kendi çalýþma usul ve esaslarýný belirlemesi yöntemsel baðýmsýzlýðýnýn bir sonucudur. Bkz. Kemal Gözler,
http://www.anayasa.gen.tr/ictuzuk-bilgi.htm, Eriþim Tarihi: 20.3. 2006.
22 Ömer Ýzgi, Zafer Gören, 2002, s. 917.
23 Anayasa tasarýsýnýn Danýþma Meclisince kabul edilen ilk halinde yasama dönemi bir, iki ve iki olmak
üzere üç döneme ayrýlmýþ her dönemde Baþkanlýk için ayrý ayrý seçim yapýlmasý önerilmiþ, ancak MGK
Anayasa Komisyonu tarafýndan bu öneri benimsenmemiþ ve bir yasama döneminde iki kez seçim yapýlmasý
esasý kabul edilmiþtir bkz. Emine Aydoðdu, a.g.e., s. 423.
24 Ömer Ýzgi, Zafer Gören, 2002, s. 915.
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sonuç alýnamamasý durumunda dördüncü tura, son turda en çok oyu alan iki
aday katýlmakta, bu turda en fazla oyu alan aday Baþkan seçilmiþ olmaktadýr.(Bkz.
EK 1)
Baþkanýn seçimi ve görev süresi, Meclis içinde zaman zaman tartýþmalara
neden olabilmektedir.25 Baþkanýn ilk kez seçiminde, seçimler tamamlanýncaya
kadar Meclisteki en yaþlý üye geçici baþkan olarak bu görevi yerine getirmekte
ve burada bir sorun yaþanmamaktadýr. Ýlk seçilen baþkanýn görev süresinin
dolmasýndan sonra ise yeni baþkan seçilinceye kadar, bu görevi kimin yerine
getireceði konusunda sorunlar yaþanmaktadýr. Anayasa ve Ýçtüzüðün bu konuda
özel bir düzenleme öngörmemiþ olmasý buna neden olmakta ve uygulamada en
yaþlý baþkanvekili, baþkanlýkta boþalma olmuþ gibi yeni baþkan seçilinceye kadar
geçici baþkanlýk görevini yerine getirmektedir. Bu halde eski baþkanvekilinin
de görev süresinin dolduðu gerekçesiyle yapýlan itirazlarla karþýlaþýlmaktadýr.26

3.2. Görevleri ve Yetkileri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn görevleri; Anayasa, Ýçtüzük ve
yasalarla belirlenmiþtir. Bu düzenlemelere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanýnýn birinci görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dýþýnda temsil
etmektir. Meclis Baþkanýnýn ikinci en önemli görevi ise yasama sürecinin en
önemli halkasý olan Genel Kurul görüþmelerinin Anayasa, Ýçtüzük ve teamüllere
uygun olarak yürütülmesidir. Genel Kurul görüþmelerinin bu esaslara uygun
olarak yürütülmesi, Divan üyeleri olarak öncelikle Meclis Baþkanýnýn ve Onun
adýna bu görevleri yerine getiren Baþkanvekillerinin sorumluluðunda bulunmaktadýr.
Anayasanýn 106. maddesinde belirtilen durumlarda Cumhurbaþkanlýðýna
vekillik etmek de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn görevleri arasýnda
bulunmaktadýr. Buna göre; Cumhurbaþkanýnýn hastalýk ve yurt dýþýna çýkma
gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrýlmasý hallerinde Cumhurbaþkanýnýn
görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya baþka bir sebeple
25 TBMM Baþkanýnýn seçimi ve bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararlarý hakkýnda bir inceleme için
bkz. Dipnot 6.
26 Bu konudaki tartýþmalar için bkz. Rauf Bozkurt, Þeref Ýba, 100 Soruda Parlamento: Türk Parlamento
Hukukuna Giriþ, Nobel Yayýnevi, Ankara, 2004, s. 96. Eski Dahili Nizamnamede Baþkan her toplantý
yýlý için seçildiðinden toplantý yýlýnýn baþlangýcýnda daimi reis seçilinceye kadar eski baþkanvekillerinden
en yaþlýsýnýn geçici olarak Baþkanlýk görevini yerine getireceði hükmü yeralmaktadýr. Dahili Nizamnamenin
ilgili hükmü için bkz. Servet Armaðan, Memleketimizde Ýçtüzükler, Fakülteler Matbaasý, Ýstanbul, 1972,
s. 222.
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Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn boþalmasý halinde de yenisi seçilinceye kadar,
Meclis Baþkaný Cumhurbaþkanlýðýna vekillik etmekte ve Cumhurbaþkanýna ait
yetkileri kullanmaktadýr.27
Meclisin tatilde olmasý veya aravermesi sýrasýnda Meclis Baþkaný, Türkiye
Büyük Millet Meclisini olaðanüstü toplantýya çaðýrabilme yetkisine sahip
bulunmaktadýr. Baþkan bu yetkisini ya doðrudan kendisi kullanmakta veya en
az milletvekillerinin beþte birinin (110) yazýlý istemi üzerine, en geç yedi gün
içerisinde Meclisi olaðanüstü toplantýya çaðýrabilmektedir.28
Anayasanýn 114. maddesi Meclis Baþkanýna, Anayasanýn 116. maddesinde
öngörülen biçimde seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, geçici
bakanlar kurulunun oluþumuna iliþkin bir görev yüklemektedir. Buna göre
Meclis Baþkaný, 116. maddedeki þekilde seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi
durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin
verecekleri temsilci sayýsýný, Baþkanlýk Divanýnýn oluþumundaki gibi tespit
ederek geçici bakanlar kurulunu kurmakla görevlendirilen baþbakana iletmekle
görevlidir.29
Meclis Baþkanýnýn görevleri ve yetkilerini Ýçtüzüðün 14. maddesi
çerçevesinde, genel olarak aþaðýdaki biçimde saymak mümkündür:
 Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dýþýnda temsil etmek.
 Genel Kurul görüþmelerini yönetmek.
 Meclis Baþkanlýk Divaný ve Danýþma Kuruluna baþkanlýk etmek.

27 Bu görev ilk kez 1924 Anayasasýnda (md. 33) yer almýþ, 1961 Anayasasý döneminde ise görev Cumhuriyet
Senatosu baþkanýna verilmiþtir. 1982 Anayasasý bu görevi yeniden TBMM Baþkanýna vermiþtir. M. Soysal
bu görevi formalite olarak nitelemektedir. Bkz. Mümtaz Soysal, Türk Parlamentolarýnda Meclis
Baþkanlarýnýn Durumu, AÜSBFD, C. 13, S. 4, 1957, s. 80; Bu yaklaþým Cumhurbaþkanýnýn görevinden
geçici olarak ayrýldýðý hallerde bir protokol görevi olarak nitelenebilir. Ancak vekil dahi olsa gerektiðinde
Cumhurbaþkanýna ait yetkileri kullanabilmesi söz konusu olabileceði için bunu bir formalite olarak
nitelemek kanaatimizce haklý görülemez. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn boþalmýþ olmasý durumunda ise,
yenisi seçilinceye kadar her durumda Meclis Baþkanýnýn bu görevi bizzat yerine getirmesi söz konusu
olacaðýndan bir protokol görevi olarak bakýlamaz.
28 17. yasama döneminde yeterli sayýda milletvekilinin yapmýþ olduðu olaðanüstü toplantý çaðrýsý baþvurusu,
TBMM Baþkaný tarafýndan, seçimlerle ilgili iþlemlerin baþlatýlmýþ olduðu ve çaðrý gerekçesinin Baþkanlýkça
paylaþýlmadýðý gerekçesiyle yerine getirilmemiþtir. 20. yasama döneminde de benzer bir durumda, Baþkanlýk
makamýnýn konu hakkýndaki yetkisinin tespiti için E. Teziç ve E. Özbudundan görüþ alýnmýþ, her iki
bilimsel görüþte Anayasa ve Ýçtüzükte öngörülen þartlar gerçekleþtiði takdirde Baþkanýn Meclisi toplantýya
çaðýrmakla yükümlü olduðu þeklinde olmuþtur.
29 Þeref Ýba, (2006), s. 157-158.
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 Komisyonlarýn ilk oluþumunda komisyonlarý toplantýya çaðýrmak, siyasi
parti gruplarýnýn istemi üzerine veya gerekli görmesi durumunda Danýþma Kurulunu toplantýya çaðýrmak.
 Komisyonlarý denetlemek, iþlerde birikme olmasý halinde uyarmak ve
durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak.
 Baþkanlýk Divaný kararlarýný uygulamak, Meclisin idari ve mali iþleri
ile kolluk iþlerini yürütmek ve denetlemek.
 Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu aracýlýðýyla Meclisi ve çalýþmalarýný
tanýtýcý tedbirler almak ve yayýn yapmak.
Baþkanýn yukarýda sayýlan görevlerini gruplandýrmak gerekirse; birinci
grubu Mecliste bulunan çeþitli kurullara baþkanlýk etmek oluþturmaktadýr.
Baþkan bu görevlerini; Genel Kurula, Baþkanlýk Divanýna ve Danýþma Kuruluna
baþkanlýk ederek yerine getirmektedir.30 Bu görevlerin yerine getirilmesinde
Baþkanýn en önemli yardýmcýlarý Baþkanvekilleri olmaktadýr. Baþkanvekilleri,
Baþkan tarafýndan yapýlan görevlendirmeye göre Genel Kurul oturumlarýna
baþkanlýk etmektedirler.31 Baþkanýn kendisi tarafýndan uygun görülmesi
durumunda ise bu görev, bizzat Meclis Baþkaný tarafýndan yerine getirilmektedir.
Baþkanýn görevleri arasýnda ikinci grubu, komisyonlara iliþkin görevleri
oluþturmaktadýr. Bu görevler daha çok komisyonlarýn iþleyiþine ve denetimine
iliþkindir.32 Baþkanýn üçüncü grupta yer alan görevleri ise Baþkanlýk Divanýnýn
almýþ olduðu kararlarý uygulamak ve Meclisin diðer yönetsel iþlerini yürütmek
olarak görülmektedir.
Baþkanlýðýn görevleri bazý durumlarda tartýþýlabilmektedir. Cumhurbaþkanýna
vekalet durumunda, bu görevin Meclis Baþkanlýðý ile ne ölçüde baðdaþacaðý
tartýþmaya açýk bir konudur ve bu konudaki tartýþmalar, Meclis uygulamalarýna
da yansýmýþtýr. Örneðin 17. yasama döneminde, Meclis Baþkaný Necmettin
Karadumanýn, Cumhurbaþkanýna vekalet ettiði bir sýrada, ayný zamanda Genel
Kurulu yönetmesi tartýþmalara neden olmuþtur. Bunun üzerine Baþkan usul
30 Genel Kurula baþkanlýk etmek Baþkan tarafýndan yapýlan görevlendirmeye uygun olarak yapýlmaktadýr.
Baþkanlýk Divaný ve Danýþma Kuruluna Baþkanlýk etmek ise Baþkanýn asli görevidir. Baþkanvekilleri bu
görevleri ancak Baþkanlýða vekalet ettikleri durumda yerine getirebilirler.
31 Þeref Ýba, 19 ve 20. yasama dönemleri için yaptýðý deðerlendirmede TBMM Baþkanýnýn Genel Kurula
Baþkanlýk ettiði birleþimlerin toplam birleþimler içerisinde yüzde dörtlük bir orana karþýlýk geldiðini tespit
etmektedir. Bkz. Þeref Ýba, (2001), s. 202-203.
32 Baþkanýn komisyonlar üzerindeki denetim yetkisi, Anayasa ve Ýçtüzüðün ilk halinde öngörülmemiþ bir
yetkidir. 1996 yýlýnda 424 nolu Kararla Ýçtüzük içerisine dahil edilmiþtir. Baþkan bu yetkisine dayanarak,
komisyon baþkanýný uyarabilir ve bu konuda Genel Kurulu bilgilendirebilir.
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hakkýnda görüþme açmýþ, görüþmeler sonucunda Baþkanýn bu konudaki tutumu
kabul edilmiþtir. Yapýlan itirazlar üzerine Baþkan bu tutumunu devam ettirmemiþ
ve Genel Kurula baþkanlýk etmekten vazgeçmiþtir.33

3.3. Tarafsýzlýðý
Meclis Baþkaný ve Baþkanlýk Divanýnýn en büyük sorumluluðu, görevlerini
tam bir tarafsýzlýk içerisinde yerine getirmeleridir. Genel Kurulda iktidar ve
muhalefetin söz hakkýnýn gereði gibi kullanýlmasý, ancak adil ve tarafsýz bir
Divan yönetimi ile mümkündür. Bu tarafsýzlýðý saðlamak için Anayasa ve
Ýçtüzükte, Meclis Baþkanýnýn seçimi ve Divanýn oluþumu konularýnda bazý özel
düzenlemelere yer verilmiþtir. Anayasa Mahkemesinin bir kararýnda belirtildiði
gibi, Baþkanlýk Divanýnda, herhangi bir partinin mutlak söz sahibi olmasý deðil,
Divanýn tarafsýzlýk içinde çalýþmasý ve tarafsýzlýðýný koruyabilecek bir bünyede
olmasý kuralý geçerlidir.34
Meclis Baþkaný ve Baþkanlýk Divanýnýn tarafsýzlýðý konusundaki en net
düzenleme, Anayasanýn 94. maddesinin son fýkrasýnda yer almaktadýr. Bu
düzenlemeye göre; Meclis Baþkaný ve baþkanvekilleri, üyesi bulunduklarý siyasi
partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dýþýndaki faaliyetlerine;
görevlerinin gereði olan haller dýþýnda, Meclis tartýþmalarýna katýlamazlar. Baþkan
ve oturumu yöneten baþkanvekili oy kullanamazlar.35 Anayasa Mahkemesinin
bu konularda vermiþ olduðu örnek kararlar da bulunmaktadýr. Bunlar, 1982
Anayasasý öncesi uygulamalara iliþkin olmakla birlikte bugüne de ýþýk
tutmaktadýrlar.36
Baþkanýn ve Baþkanvekillerinin tarafsýz olmasý, onlarýn diðer milletvekilleri
gibi kanun teklif etmek haklarýný kýsýtlamamaktadýr. Ayrýca, Baþkanvekillerinin
33 Bu konularla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý, E. Teziçden, 18.10.1990 ve 23.3.1991
tarihlerinde iki ayrý hukuki görüþ almýþtýr. Alýnan her iki bilimsel görüþte de özetle, bu iki görevin yasama
ve yürütme organlarýnýn doruk noktalarýný oluþturduðu ve kuvvetler ayrýlýðý gerekçe gösterilerek, geçici
de olsa ayný kiþide birleþemeyeceði görüþlerine yer verilmiþtir.
34 Ömer Ýzgi, Zafer Gören, a.g.e., s. 914. (Anayasa Mahkemesinin 27.2.1968 gün ve E.1976/6, K.1968/9
sayýlý Kararý)
35 M. Soysal, Meclis Baþkanýnýn tarafsýzlýðý konusunda, Ýngiliz Avam Kamarasý Baþkanýnýn durumunu örnek
vermektedir. Ýngiltere uygulamasýna göre; Meclis Baþkaný (Speaker) seçilen milletvekili, partilerin üstünde
bir þahsiyet durumuna gelmektedir ve kendisine partisinin politikalarý hakkýnda fikir sorulmadýðý gibi,
bir kez baþkan seçilen kiþinin bundan sonraki seçimlerde de yeniden milletvekili seçilebilmesi
kolaylaþtýrýlmaktadýr. M. Soysal, bu þekildeki düzenlemelerin baþkaný daha tarafsýz olmaya sevkettiðine
iþaret etmektedir. Bkz., Mümtaz Soysal, a.g.e., s. 82.
36 Söz konusu kararlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi için bkz. Erdoðan Teziç, a.g.e., s. 86-88.
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tarafsýzlýðý konusu da yalnýzca yukarýdaki anayasal çerçeve ile sýnýrlýdýr. Baþkanvekilleri, Genel Kurula baþkanlýk etmedikleri durumlarda yasama faaliyetlerine
katýlabilmekte, gündem dýþý konuþma yapabilmektedirler. Genel Kurula baþkanlýk
etmeleri durumunda ise ayný Baþkan gibi tarafsýz olmak durumundadýrlar.37

4. Baþkanlýk Divanýnýn Meclis Baþkaný Dýþýndaki Üyeleri
Baþkanlýk Divaný, bütün üyeleriyle birlikte bir heyet oluþturmaktadýr. Bu
Heyetin, Meclis Baþkaný ile birlikte diðer üyelerinin de Türkiye Büyük Millet
Meclisi örgütü içerisinde siyasi bir konumu, görevleri ve sorumluluklarý vardýr.
Baþkanlýk Divaný içerisinde Baþkanýn konumu, görevleri nedeniyle özel olmakla
birlikte, siyasi anlamda bütün görevler birbirine eþit konumda bulunmaktadýr.
Baþkanlýk Divanýnýn üyeliklerinde, Anayasa ile izin verilen görevler bakýmýndan
sayýsal bir deðiþiklik yapýlmasý mümkündür. Ancak, Divanda sayýlan bu görevler
arasýna yeni bir unvan eklemek, ancak Anayasanýn deðiþtirilmesi durumunda
mümkün bulunmaktadýr.

4.1. Baþkanvekilleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divanýnda dört baþkanvekili görev
yapmaktadýr. Baþkanvekilliklerinin sayýsý Ýçtüzükle sabittir. Yine Ýçtüzük gereði
bu dört baþkanvekilliði, siyasi parti gruplarý arasýnda güçleri oranýnda daðýtýlmaktadýr. Buna göre Baþkanvekilliklerinin öncelikle iki adedi, Meclisin üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna sahip siyasi parti grubuna verilmekte, kalan iki üyelik
ise oraný en yüksek olan parti grubundan baþlanarak sýra ile daðýtýlmaktadýr.39
Üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna sahip parti grubu bulunmamasý durumunda
ise oraný en yüksek olandan baþlanarak sýra ile daðýtým yapýlmaktadýr.
Baþkanlýk Divanýnýn bir üyesi olarak baþkanvekillerinin görevi; baþkana
vekalet etmek, baþkanýn yerine Genel Kurul görüþmelerini yönetmek ve
37 Þeref Ýba, (2006), s. 159.
38 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü Baþkanlýk Divaný görevleri arasýnda deðer bakýmýndan bir
puanlama öngörürken, 1973 tarihli Millet Meclisi Ýçtüzüðü (bugün uygulanan) böyle bir düzenleme
öngörmemiþ her görevi eþit kabul etmiþtir. Bkz. Fahri Bakýrcý, a.g.e., s. 278.
39 Buradaki daðýtým uygulamada öncelikle iki üyelik üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna sahip parti grubuna
verildikten sonra, oraný en yüksek olandan baþlarken ilk iki üyeliði alan Gruptan baþlanarak daðýtýlmaktadýr.
Halbuki buradaki amaç ayný Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerindeki gibi düþünülmelidir. Yani önce
belli bir sayý garanti edilmeli (iki üyelik salt çoðunluða ait olacak) diðerleri ona göre sonra gelen en yüksek
orandan baþlanarak daðýtýlmalýdýr. Bu Anayasa ve Ýçtüzüðün öngördüðü temsil ilkesine daha uygun
olacaktýr.
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yönettikleri görüþmelerle ilgili olarak tutanak dergisi ile tutanak özetinin
düzenlenmesini gözetmektir. Baþkanvekillerinin hangi oturumlara baþkanlýk
edeceði ise baþkan tarafýndan belirlenen sýraya göre olmaktadýr.
Genel kurul görüþmelerinin yönetilmesi görevi, Ýçtüzüðün 14. maddesinde
Meclis Baþkanýnýn görevleri arasýnda sayýlmýþtýr. Bu görevin baþkanvekilleri
tarafýndan yerine getirilmesi Baþkan adýna olmaktadýr. M. Soysal, Genel Kurul
oturumlarýna Baþkanýn yerine genellikle baþkanvekilleri tarafýndan baþkanlýk
edilmesini, tarafsýzlýk ilkesi açýsýndan olumsuz bir yaklaþýmla deðerlendirmektedir.40
Uygulamada Meclis Baþkanlarý, genellikle yasama yýlýnýn açýlýþ ve kapanýþlarý
ile törensel günlerde ya da bütçe görüþmeleri gibi önemli gündem konularýnýn
görüþülmesinde Genel Kurula baþkanlýk etmektedirler. Bozkurt ve Ýba, 19.
Yasama Dönemine iliþkin olarak yaptýklarý bir deðerlendirmede 550 birleþimden
sadece 24ünde Baþkanýn oturumlarý yönettiðini, geri kalan kýsmýnda baþkanvekillerinin bu görevi yerine getirdiðini belirtmektedir.41

4.2. Ýdare Amirleri
Ýçtüzük, idare amirlerini sükun ve düzenin korunmasý, Genel Kurul
görüþmelerinin açýklýk ve serbestliðinin saðlanmasý ve gerektiðinde emniyet
kuvvetlerinin kullanýlmasý bakýmýndan Meclis Baþkanlýðýnýn yürütme vasýtalarý
olarak nitelemektedir. Bu açýdan idare amirleri, söz konusu görevlerin yerine
getirilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn yardýmcýsý durumunda
bulunmaktadýrlar.
Meclisin idari ve mali iþleri ile kolluk iþlerini Baþkanýn talimatýna uygun
olarak yürütmek, törenleri idare etmek, Meclis giriþ kartlarýný daðýtmak,
görüþmelerde sükunet ve düzenin korunmasý ve Meclis bütçesinin hazýrlanmasýný
saðlamak idare amirlerinin görevlerini oluþturmaktadýr. Ýdare amirleri, Ýçtüzükle
kendilerine verilen bu görevlerin yerine getirilmesinde ve yetkilerin
kullanýlmasýnda, ortak sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket etmektedirler.
O nedenle idare amirlerinin, Meclisin tatil veya araverme kararý almasý halinde
bir nöbet dahilinde Ankarada bulunmalarý öngörülmüþtür.

4.3. Katip Üyeler
Katip üyelerin görevi ise tutanaklarýn tutulmasýný denetlemek, Genel
Kurulda evrak okumak, yoklamalarý yapmak, oylarý saymak, seçimlerin düzen
40 Mümtaz Soysal, a.g.e., s. 53.
41 Rauf Bozkurt, Þeref Ýba, a.g.e., s. 137.
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ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek, milletvekillerinin söz sýralarýný
kaydetmektir. Bu görevler açýsýndan bakýldýðýnda katip üyelerin görevinin, daha
çok yasama faaliyetinin iþleyiþi ile ilgili olduðu görülmektedir. Ýdare amirleri
daha çok yürütme iþi ile meþgul olurken, katip üyeler, doðrudan yasama iþlevinin
yerine getirilmesine katýlmaktadýrlar.

5. Kurul Olarak Baþkanlýk Divanýnýn Görevleri ve
Yetkileri
Baþkanlýk Divaný, hem fonksiyonel olarak yasama görevlerinin yerine
getirilmesinde, hem de yönetsel yapýnýn iþleyiþinde önemli görevlere sahip bir
organ durumundadýr. Baþkanlýk Divaný bu açýdan, yasama organýnýn yönetsel
iþlerini yerine getiren bir organ olarak da nitelenmektedir. Ýçtüzük, heyet olarak
Divanýn görevlerini 13. maddesinde belirlemiþtir. Bu görevler, daha çok yasama
fonksiyonunun yerine getirilmesi ile ilgilidir.
Kurul olarak Baþkanlýk Divanýnýn öncelikli görevlerinden birisi, Genel
Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde yanlýþlýk olduðu iddialarýný incelemektir.42
Birleþim sýrasýnda bir oylama veya seçimde yanlýþlýk olduðunun ileri sürülmesi
durumunda, oturumu yöneten Baþkanýn öncelikle usul görüþmesi açarak ya
da gerekirse oya baþvurarak bu yanlýþlýðý düzeltmesi mümkündür. Ancak,
oylamadaki yanlýþlýðýn birleþimden sonra anlaþýlmasý halinde ise Baþkanlýk
Divanýnýn, Meclis Baþkaný tarafýndan toplanmasý ve bu konuda takip edilecek
yolun kararlaþtýrýlmasý gerekmektedir.
Baþkanlýk Divaný yukarýda belirtilen görevlerinden baþka, Meclis Baþkanýnýn
kendi görevlerinin yerine getirilmesi bakýmýndan Divandan görüþ istemesi
durumunda, Kurul olarak görüþünü Meclis Baþkanýna bildirmektedir. Bu durum,
Baþkan tarafýndan yerine getirilmesi gereken pek çok konuda Baþkanlýk Divanýný
iþin içerisine dahil etmektedir. Sonuç olarak Baþkanlýk Divaný, Meclisin dýþ
iliþkilerinin düzenlenmesinden, milletvekilleri ve Meclis personeli ile ilgili idari
kararlarýn alýnmasýna kadar pek çok konuda görev yapmaktadýr.(Bkz. EK 2)
Baþkanlýk Divaný, bu þekilde Anayasa ve Ýçtüzükle kendisine verilen
görevlerini yerine getirirken çok çeþitli kararlar almaktadýr. Bu kararlar, parlamento
örgütü ve iþleyiþi açýsýndan birer hukuksal kaynak durumundadýr. Baþkanlýk
42 Bu konuda örnek bir uygulama için bkz. Baþkanlýk Divanýnýn 1992 Mali Yýlý Bütçe görüþmeleri sýrasýnda
yapýlan bir oylamaya iliþkin olarak almýþ olduðu 23 Mart 1992 günlü ve 17 sayýlý Kararý ve Anayasa
Mahkemesinin 17.9.1992 tarih ve E.1992/26, K.1992/48 sayýlý Kararý.
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Divaný kararlarýný, parlamento hukuku açýsýndan incelediðimizde iki yönlü
olarak ortaya çýktýklarý görülmektedir. Bunlardan birincisi Divanýn yönetsel
nitelikteki kararlarýdýr. Bu þekildeki kararlar, daha çok Meclisin yönetsel yapýsýna
ve Onun iþleyiþine iliþkindir. Ýkinci grup kararlar ise, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin siyasal örgütü ile ilgili olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç
hukukunu, hem siyasal örgüt bakýmýndan hem de yasama ve denetim faaliyetleri
bakýmýndan doðrudan ilgilendirmektedir.43
Baþkanlýk Divanýnýn, Meclisin iç yapýsýna ve iþleyiþine iliþkin kararlarýnýn
belli bir sýnýflandýrmaya tabi tutulmasý oldukça zordur. Bu kararlarýn önemli bir
kýsmý, Ýçtüzüðün uygulanmasýna iliþkin olup Anayasa, Ýçtüzük veya kanunlarýn
açýkça tanýdýðý bir yetkiye dayanmaktadýrlar. Bu kararlar, oylamalarda ve
seçimlerde bir yanlýþlýk olduðunu incelemekten, istifa eden milletvekilinin
istifasýnýn gerçekliðini tespit etmeye, Kültür Sanat ve Yayýn Kuruluna üye
seçimine, yurt dýþýnda Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyetlerin
belirlenmesindeki oranlara kadar geniþ bir yelpaze oluþturmaktadýr. Ýçtüzük
ayrýca, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarý ile Baþkanlýk Divaný kararlarýndan
hangilerinin Resmi Gazetede yayýmlanacaðýný bir yönetmelikle belirleme yetkisini
Baþkanlýk Divanýna vermiþ bulunmaktadýr.44

6. Sonuç
Baþkanlýk Divaný, hem fonksiyonel olarak yasama görevlerinin yerine
getirilmesinde hem de yönetsel yapýnýn iþleyiþinde son derece önemli görevlere
ve yetkilere sahip bulunmaktadýr. Baþkanlýk Makamý da, yalnýzca bir temsili
kurum deðildir. Baþkanlýk Divaný ile birlikte yasama organýnýn hem siyasi hem
yönetsel sorumluluðunu paylaþan bir Kurumdur. Baþkanlýk Divanýnýn kurumsal
geliþiminin, bugünkü parlamento hukuku kaynaklarýmýz içerisinde ortaya
konulmasý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurumsallaþmasý açýsýndan çok
önemli katkýlar saðlayacaktýr.
Baþkanlýk Divaný ve Baþkanlýk Makamý, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
siyasal kurumlarý içerisinde yönlendirici ve uygulayýcý kurumlar olarak, önlerine
gelen siyasal sorunlarýn çözümünde aldýðý kararlar ve ortaya koyduðu uygulamalarla
teamüller oluþturabilen kurumlardýr. Bu açýdan kendileri de parlamento
43 Erdoðan Teziç, a.g.e., s. 42.
44 Resmi Gazetede Yayýmlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarý; Meclisin Yaptýðý Seçimlerin
Sonuçlarý; Baþkanlýk Divaný Kararlarý Hakkýnda Yönetmelik, 1.10.1989 tarihli ve 20299 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanmýþtýr.
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hukukumuzun geliþmesine kaynaklýk etmektedirler. Anayasa ve Ýçtüzük, bu
kurumlarýn siyasal yaþamýmýzdaki önemi nedeniyle görevlerini ve sorumluluklarýný
çok ayrýntýlý bir biçimde düzenlemektedir.
Bu görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanýlmasýnda Divanýn
tarafsýzlýðý çarpýcý biçimde öne çýkmaktadýr. Temsili kurumlaþtýran yapýlar olarak
siyasi parti gruplarýnýn, Anayasadaki temel ilkeye uygun olarak Meclis içi siyasal
kurumlara katýlabilmesi, tarafsýz bir Divanýn alacaðý kararlarla mümkün
olabilmektedir. Bu da demokratik geliþmemiz ve siyasal sistemimizin saðlýklý
iþleyebilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýk Divaný günümüzde, Anayasa ve Ýçtüzükteki düzenlenmesiyle, bu
konudaki Anayasa Mahkemesi Kararlarý ve Meclis uygulamasýndaki teamüllerle,
yerleþik bir nitelik kazanma ve kurumsallaþma yolunda önemli ilerlemeler
saðlamýþtýr.
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EK 1-TBMM Baþkanlarýnýn Seçimi ve Görev Sürelerine Ýliþkin Tablo.

M. Kemal ATATÜRK
(24.4.1920-29.10.1923)

120 üye katýlmýþ 110 üyenin oyu ile seçilmiþ. D.1 C.1 T.1 B.2

Ali Fethi OKYAR
(1.11.1923-22.11.1924)

158 üye katýlmýþ 151 üyenin oyu ile seçilmiþ. D.2 C.3 T.1 B.46

Kazým ÖZALP
(26.11.1924-1.3.1935)

190 üye katýlmýþ 190 üyenin oyu ile seçilmiþ D.2 C.10 T.2 B.12

Abdülhalik RENDA
(1.3.1935-5.8.1946)

337 üyenin oyu ile seçilmiþ D.5 C.1 T. Fev. B. 1

Kazým KARABEKÝR
(5.8.1946-26.1.1948)

379 üyenin oyu ile seçilmiþ D.8 C.1 T. Olg. B.1

Ali Fuat CEBESOY
(30.1.1948-1.11.1948)

290 üye katýlmýþ 285 üyenin oyu ile seçilmiþ. D.8 C.9 T.2 B.36

Þükrü SARAÇOÐLU
(1.11.1948-22.5.1950)

308 üye katýlmýþ 303 üyenin oyu ile seçilmiþ. D.8 C.13 T.3 B.1

Refik KORALTAN
(22.5.1950-27.5.1960)

387 üye katýlmýþ 385 üyenin oyu ile seçilmiþ D.9 C.1 T.Olð. B.1

Fuad SÝRMEN (Rize)
(1.11.1961-5.11.1963)

9. tur 348 üye katýlmýþ 227 üyenin oyu ile seçilmiþ D.1 C.1 T.1 B.4

Fuad SÝRMEN (Rize)
(5.11.1963-22.10.1965)

14. tur 323 üye katýlmýþ 270 üyenin oyu ile seçilmiþ B.4

Ferruh BOZBEYLÝ (Ýstanbul) 2. tur 394 üye katýlmýþ 354 oyla seçilmiþ D.2 C.1 T.1 B.1
(22.10.1965-1.11.1967)
Ferruh BOZBEYLÝ (Ýstanbul) 3. tur 388 üye katýlmýþ 244 oyla seçilmiþ B.1
(1.11.1967-22.10.1969)
Ferruh BOZBEYLÝ (Ýstanbul) 1. tur 401 üye katýlmýþ 340 oyla seçilmiþ B.1
(22.10.1969-1.11.1970)
istifa etmiþ.
Sabit Osman AVCI (Artvin)
(26.11.1970-2.11.1972)

36. tur 332 üye katýlmýþ 269 üyenin oyu ile seçilmiþ D.3 C.9 T.2 B.15

Sabit Osman AVCI (Artvin)
(2.11.1972-24.10.1973)

4. tur 322 üye katýlmýþ 238 üyenin oyu ile seçilmiþ B.2

Kemal GÜVEN (Kars)
(18.12.1973-24.12.1975)

27. tur 399 üye katýlmýþ 312 üyenin oyu ile seçilmiþ D.4 C.1 T.1 B.23

Kemal GÜVEN (Kars)
(24.12.1975-13.6.1977)

48. tur 371 üye katýlmýþ 280 üyenin oyu ile seçilmiþ B.32

Cahit KARAKAÞ
(Zonguldak)
(17.11.1977-6.11.1979)

38. tur 389 üye katýlmýþ 227 üyenin oyu ile seçilmiþ D.5 C.1 T.1 B.69
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EK 1-TBMM Baþkanlarýnýn Seçimi ve Görev Sürelerine Ýliþkin Tablo (devam).
Cahit KARAKAÞ (Zonguldak)
(6.11.1979-12.9.1980)

356 üye katýlmýþ 320 üyenin oyu ile seçilmiþ B.1

Necmettin KARADUMAN (Trabzon)
(4.12.1983-12.9.1985)

2. tur 396 üye katýlmýþ 292 oyla seçilmiþ D.17 C.1 T.1 B.2 Oturum 1

Necmettin KARADUMAN (Trabzon)
(12.9.1985-29.11.1987)

369 üye katýlmýþ 216 oyla seçilmiþ B.3

Yýldýrým AKBULUT (Erzincan)
(24.12.1987-11.9.1989)

3. tur 437 üye katýlmýþ 281 oyla seçilmiþ B.2

Yýldýrým AKBULUT (Erzincan)
(11.9.1989-9.11.1989 B:29)
istifa etmiþ ve ayný gün Baþbakan
olarak atanmýþ.

3. tur 431 üye katýlmýþ 250 oyla seçilmiþ B.2

Ýsmet Kaya ERDEM (Ýzmir)
(21.11.1989-20.10.1991)

3. tur 386 üye katýlmýþ 270 üyenin oyu ile seçilmiþ D.18.C. 34 T.3 B.35

Hüsamettin CÝNDORUK (Eskiþehir)
(16.11.1991-14.9.1993)

3. tur 413 üye katýlmýþ 286 oyla seçilmiþ D.19 C.34 T.1 B.3

Hüsamettin CÝNDORUK (Eskiþehir)
(14.9.1993-1.10.1995)
istifa etmiþtir.

1. tur 419 üye katýlmýþ 301 oyla seçilmiþ B.2

Ýsmet SEZGÝN (Aydýn)
(18.10.1995-25.1.1996)

4. tur 398 üye katýlmýþ 230 oyla seçilmiþ D.19 C.94 T.5 B.11

Mustafa KALEMLÝ (Kütahya)
(25.1.1996-16.10.1997)

4. tur 542 üye katýlmýþ 343 oyla seçilmiþ D.20 C.1 T.1 B.5

Hikmet ÇETÝN (Diyarbakýr)
(16.10.1997-18.5.1999)

4. tur 521 üye katýlmýþ 373 oyla seçilmiþ D.20 C.34 T.3 B.4

Yýldýrým AKBULUT (Ankara)
(20.5.1999-30.9.2000)

4. tur 541 üye katýlmýþ 332 oyla seçilmiþ D.21 C.1 B.4

Ömer ÝZGÝ (Konya)
(18.10.2000-14.11.2002)

4. tur 533 üye katýlmýþ 264 oyla seçilmiþ D.21 Y.Y.3 B.4

Bülent ARINÇ (Manisa)
(19.11.2002-7.10.2004)

1. tur 546 üye katýlmýþ 369 oyla seçilmiþ D.22 Y.Y. 1 B.2

Bülent ARINÇ (Manisa)
(7.10.2004-Devam)

3. tur 478 üye katýlmýþ 381 oyla seçilmiþ D.22 Y.Y. 3 B.3
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EK 2-Baþkanlýk Divanýnýn Görevlerine Ýliþkin Tablo.

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlýþlýk olduðu iddialarýný incelemek.
(Ýçt. madde: 13/2)
Baþkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakýmýndan gerekli görürse, görüþ bildirmek.
(Ýçt. madde: 13/3)
Genel Kurulun toplantý saatlerinde görüþme yapmak isteyen komisyonlarýn taleplerini karara baðlamak.
(Ýçt. madde: 35/2)
Genel Kurulun saygý duruþunu gerektirecek halleri kararlaþtýrmak.
(Ýçt. madde: 53/son)
Görevlilerin kýyafetini tespit etmek.
(Ýçt. madde: 56/son)
TBMM üyeliðinden istifa eden milletvekilinin istifasýnýn geçerli olduðunu/istifa yazýsýnýn gerçekliðini tespit
etmek.
(An. Mad. 84/1, Ýçt. madde: 136/1)
Milletvekilliði ile baðdaþmayan hizmet veya görev kabulüne iliþkin iddialarý incelemek.
(Anayasa Madde 82, Ýçtüzük Madde 137/1, 31.10.1984 tarihli ve 3069 sayýlý kanun madde.7)
Meclis çalýþmalarýna özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beþ birleþim günü katýlmayan
milletvekilinin durumunun/devamsýzlýðýnýn tespiti.
(An. Mad. 84/2, Ýçt. Madde: 138/1)
Milletvekillerinin on günü aþan izin istemleri hakkýnda Genel Kurula teklifte bulunmak.
(Ýçt. madde:151/son)
Milletvekillerinin Genel Kurul veya komisyon çalýþmalarýna katýlmadýðý günleri gösterir cetveli düzenlemek,
cetvele yapýlan itirazý incelemek ve sonucuna göre devamsýzlýk cetvelini yayýmlamak
(Ýçt. madde: 152)
Bir yasama yýlý içinde aralýksýz olarak iki ay veya daha fazla izin almýþ olan milletvekillerine ödenek ve
yolluklarýnýn verilebilmesi hakkýnda Genel Kurula teklifte bulunmak.
(Ýçt. madde: 154)
Genel Kurulda tutulan tutanaklarýn bastýrýlýp daðýtýlmasýndan sonra milletvekillerince yapýlan düzeltme
baþvurularýný incelemek.
(Ýçt. madde: 155/4,5)
TBMM çalýþmalarýný takip edecek basýn ve yayýn mensuplarýna Baþkanlýkça verilecek, özel giriþ kartlarý ile
ilgili esaslarý kararlaþtýrmak.
(Ýçt. madde: 168/1)
Anayasaya, kanuna ve Ýçtüzüðe uygun olmak þartýyla TBMMnin içhizmetlerine ait olmak üzere, düzenleyici
kararlar almak.
(Ýçt. madde: 171/2)
TBMM kitaplýðýndan faydalanma þartlarýna iliþkin yönetmeliði onaylamak.
(Ýçt. madde: 173)
Milletvekilliðiyle ilgili belge ve iþaretlerin nitelikleriyle nerelerde kullanýlacaðýna iliþkin yönetmeliði yapmak,
eski milletvekillerine verilecek kimlik cüzdanýnýn þeklini tespit etmek.
(Ýçt. madde: 175/2,3)
TBMM idare amirleri tarafýndan hazýrlanýp Baþkanlýða sunulan, TBMM Bütçe tasarýsýný incelemek ve son
þeklini vermek.
(Ýçt. madde: 176/1)
Bina, bahçe ve arsalarýn yapým, imar ve onarýmý hakkýndaki kararlarý almak.
(Ýçt. madde:176/son)
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Anayasa Komisyonunun, Ýçtüzükte gördüðü boþluk ve aksaklýklar ve bunlarýn doldurulmasý ve düzeltilmesi
için uygun gördüðü tedbirlere iliþkin Meclis Baþkanlýðýna sunduðu rapor hakkýnda görüþ bildirmek.
(Ýçt. madde: 1)
Meclis kararlarý ile Meclisin yaptýðý seçimlerin sonuçlarýndan ve Baþkanlýk Divaný kararlarýndan hangilerinin
Resmi Gazetede yayýmlanacaðý hakkýnda yönetmelik hazýrlamak.
(Ýçt. madde: 182/son)
Dýþ iliþkilerde(dostluk gruplarý hariç) TBMMni temsil edecek heyet üyelerinin tespitine iliþkin sayý ve oranlara,
siyasi parti gruplarý tarafýndan yapýlacak itirazlarý kesin olarak karara baðlamak.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi)
Parlamentolararasý birlik için Grup Tüzüðü hazýrlamak.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi)
TBMM tarafýndan, yabancý parlamentolara yapýlacak ziyaret davetlerini kararlaþtýrmak.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 7 nci maddesinin birinci fýkrasý)
Türkiyenin dýþ politikasýný ilgilendiren konularda; milli dava ve çýkarlarýmýzýn gereði gibi tanýtýmý ve destek
saðlanmasý amacýyla yabancý ülke parlamenterleri ile temaslar yapýlmasý ve fikir oluþturulmasý için TBMMnden
bir heyet gönderilmesine Dýþiþleri Bakanlýðýnýn gerek görmesi halinde, konu hakkýnda görüþ ve öneri bildirmek.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 10 uncu maddesinin birinci fýkrasý)
TBMMden milletlerarasý toplantýlara katýlacak olan milletvekillerinin Genel Kurulun bilgisine sunulmadan
önce, yabancý dil bilgisine iliþkin bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve tespitler yapmak.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 12 nci maddesinin birinci fýkrasý)
TBMM binalarýnýn milletlerarasý toplantýlar için kullanýlmasýna, izin verme yetkisi.
(28.3.1990 tarihli ve 3620 sayýlý kanunun 15 inci maddesi)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði Teþkilat Kanununa baðlý cetvellerde belirtilen kadro sayýsý ile
sýnýrlý kalmak þartýyla, yýlda bir defa kadro derecelerinde gerekli deðiþikliði yapmak.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasý)
Çeþitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararýna lüzum gösterilen hususlardan, TBMM Genel Sekreterliði ile ilgili
olanlarý, alacaðý kararlarla yürütmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 6 ncý maddesinin ikinci fýkrasý)
Ýçiþleri Bakanlýðýnca tahsis edilen Emniyet birliðinin kadrosundaki görevli emniyet personeline verilecek ek
ödeme ve sosyal yardýmlarý, TBMMndeki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre tespit etmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fýkrasý)
Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleþmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ücret ve sair haklarý
genel uygulama çerçevesinde kararlaþtýrmak.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 11 inci maddesi)
Emniyet ve diðer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný tarafýndan
kullanýlma ve idame esaslarýna iliþkin hususlar hakkýnda, Genelkurmay Baþkanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn
görüþleri alýnarak TBMM Baþkanlýðýnca hazýrlanacak yönetmelik hakkýnda görüþ bildirmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 16 ncý maddesinin birinci fýkrasý)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði Teþkilat Kanununa göre hazýrlanacak yönetmelikler hakkýnda
görüþ bildirmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun 16 ncý maddesinin ikinci fýkrasý)
Gerekli hallerde TBMMnin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro
aranmaksýzýn ve diðer kanunlarýn sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasý hakkýndaki hükümlerine baðlý kalmaksýzýn
çalýþtýrýlacak sözleþmeli personelin, sözleþme usul ve esaslarý ile ücret miktarýný, Baþbakanlýk Merkez
Teþkilatýnda uygulanan esaslarla paralellik saðlanacak þekilde tespit etmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fýkrasý)
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TBMM Teþkilatýnda çalýþan personelden hangi görevleri yapanlara ne miktarda özel hizmet tazminatý
ödeneceðini tespit etmek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fýkrasý)
2919 sayýlý Kanuna, 21.12.1989 tarihli ve 3594 sayýlý kanunun 2 nci maddesiyle eklenen kadrolarýn , hizmet
gereklerine göre sýnýf, unvan ve derecelerinin tespitini yapmak.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun geçici 8 inci maddesi)
21.12.1989 tarihli ve 3594 sayýlý kanunun yürürlüðe girdiði tarihte TBMMnde görev yapmakta olanlardan;
uzman veya uzman yardýmcýlýðý kadrolarýna Baþkanlýkça atanacaklara iliþkin esaslarý belirlemek.
(13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý kanunun geçici 9 uncu maddesi)
TBMM Genel Sekreterliði Teþkilatý memurlarýnýn kadro, unvan, derece, ek gösterge, makam tazminatý ve
benzeri mali haklarý ile intibak ve diðer özlük haklarýnýn tespit ve kullanýlmasý ile ilgili yetkileri kullanmak.
(657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 36 ncý maddesinin (F) bendinin birinci fýkrasý)
Milletvekillerine, Yasama Organý eski üyelerine, dýþarýdan atandýklarý Bakanlýk görevi sona erenlere; bunlarýn
eþlerine, bakmakla yükümlü olduklarý çocuklarý ile ana ve babalarýna, ölenlerin dul ve yetimlerinin, tedavi
yardýmý yapýlmasýna dair yönetmeliðin 2linci maddesi gereðince, alacaklarý gözlük, çerçeve bedellerini her
mali yýlbaþýnda tespit etmek.
Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný, Baþbakan ve TBMM Baþkanlýk Divaný üyeleri dýþýnda, milli saraylarda
geceleme ve ikamete karar vermek.
(Milli Saraylar Emniyet ve Muhafaza Yönetmeliði Madde 38)
Arþiv deðeri olan TBMM Televizyonu yayýnlarýnýn saklanma süresine, Yayýn Danýþma Kurulunun önerisi
üzerine karar vermek.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon Hizmetleri Yönetmeliði Madde 12)
TBMM Televizyonunun yayýnlarýný, yayýndan önce denetlemek.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon Hizmetleri Yönetmeliði Madde 14)
Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline verilecek yiyecek yardýmýný mali yýlbaþýnda tespit etmek.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdari Teþkilatý Memurlarý Yiyecek Yardýmý Yönetmeliði mad. 1)
TBMM Vakfýnýn amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi ve geliþtirilmesi yönünde görüþ bildirmek.(*)
(TBMM Vakýf Resmi Senedi Madde 9)
Millet Meclisine baðlý eski eser ve anýtlarýn bakým, onarým, restorasyon ve ikmal hizmetleri için Millet Meclisi
Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan master planlarý onamak.
(Millet Meclisi Eski Eserler ve Anýtlarýn Restorasyonu Esaslarý Madde.7)
Milli saraylardan resmi bir daireye eþya verilebilmesi, lüzumsuz ve hurda eþyanýn satýlabilmesine karar vermek.
(Milli Saraylar Ayniyat Talimatnamesi madde 11)
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði daire mutemetlerine verilecek avans tutarýnýn tespit edilmesi.
(1050 sayýlý Muhasebei Umumiye Kanunu Madde 83/A-f/a)
TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulunda, TBMM Baþkanlýk Divanýný temsil edecek üyeleri seçmek.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu Yönetmeliði Madde 5/b)
TBMM Yayýn Danýþma Kurulunda Baþkanlýk Divanýný temsil edecek üyeleri belirlemek.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon Hizmetleri Yönetmeliði Madde 16)

(*) TBMM Vakfýnýn tüzel kiþiliði sona erdiðinden Baþkanlýk Divanýnýn artýk, böyle bir görevi bulunmamaktadýr.

