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B.D.K.No:2/2/1999
MECLİS BİNASINA GELECEK ZİYARETÇİ VE MİSAFİRLERİN
ZİYARETLERİNDE UYACAKLARI ESASLARI VE ZİYARET
USULLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİK
(R.G. Ek:III, Sayı: 141, 25.10.1999, A.E: 654)
(Dönem:IV Yıl:5 B.D.K.No:37/5/2003 ile birleştirilmiş şekliyle)
(R.G. Ek:III, Sayı: 96, 7.8.2003, A.E: 581)

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Meclisi
İçtüzüğünün 177’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca aşağıdaki
Yönetmeliği yapar:
Kısa İsim
R.G. Ek:III
Sayı: 141
25.10.1999
A.E: 654

1. Bu Yönetmelik, Meclis Binasına Gelecek Ziyaretçi ve Misafirlerin
Ziyaretlerinde Uyacakları Esasları ve Ziyaret Usullerini Düzenleyen
Yönetmelik olarak isimlendirilir.

Amaç ve
Kapsam

2. Bu Yönetmelik, Meclis iç düzeninin sağlanması ve Meclis çalışmalarının
aksamadan sürdürülmesini sağlamak için, Meclis binasına gelecek ziyaretçi
ve misafirlerin ziyaretlerinde uyacakları esasları ve ziyaret usullerini
düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Ziyaretçi ve
Misafirlerin
Kabul Saatleri

3. Milletvekilleri ve Bakanlar ziyaretçilerini, bu yönetmelikte öngörülen
esaslara ve ziyaret usullerine bağlı olarak kabul ederler.

Ziyaretçi ve
Misafirlerin
Meclise
Giriş ve
Çıkışı

4. Milletvekillerinin ve Bakanların ziyaretçileri, onların eşliğinde dahi
olsalar, yalnızca “B KAPISI”’ndan girip-çıkabilirler.

Devlet
5. Ön bahçeye “ANA GİRİŞ KAPISINDAN” yalnızca Devlet ve Hükümet
Büyükleri ile
Başkanları, Bakanlar, Milletvekilleri ve kordiplomatik mensupları
Kordiplomatik girebilirler.
Mensuplarının
Binaya
Girişleri

Dinleyici ve 6. (1)
Ziyaretçi Fişi
Doldurulması
ile Dinleyici
ve
Ziyaretçi
Kartı
Verilmesine
İlişkin
Esaslar
(2)

“B KAPISINDAN” giriş yapmak üzere gelen ziyaretçi ve
misafirlere kimliklerini veya kimliklerini tevsik edici herhangi bir
belgeyi kapı yetkililerine ibraz etmek koşuluyla bir “ZİYARETÇİ
KARTI” verilir ve bir “ZİYARETÇİ FİŞİ” doldurulur.
Ziyaretçi fişinde ziyaretçinin görmek istediği Bakan veya
Milletvekilinin ad ve soyadı ile kendi ad ve soyadı, adresi ve varsa
telefon numarası bulunur.
Ziyaretçiler, çıkışta “ziyaretçi kartlarını” kapı yetkililerine
teslim etmek zorundadırlar.
Dinleyici olarak birleşimleri izlemek üzere gelenlere de aynı işlem
yapılır ve kendilerine çıkışta iade edilmek üzere bir “DİNLEYİCİ
KARTI” verilir.

Dinleyici,
Ziyaretçi
ve
Misafirlerin
Başvuruları

“Ziyaretçi Kartı”nı alan ziyaretçi ve misafirler, sadece Meclis
Binasının “B” Blokuna giriş yapabilirler ve giriş yapmak için
sadece B blokun “Danışma Kapısı”nı kullanabilirler.
“Dinleyici Kartı”nı alanlar Meclis binasına giriş yapmak için sadece
“Dinleyici Kapısı”nı kullanabilirler.
(A)
“Ziyaretçi Fişleri” danışma-görevlileri tarafından ilgili
Bakan veya Milletvekillerine ulaştırılır.
(B)
İlgili Bakan veya Milletvekili o sırada Mecliste değilse, bu
fiş Bakan veya Milletvekilleri için ayrılmış raflara konur ve
ziyaretçiye görmek istediği ilgilinin Mecliste olmadığı
bildirilir.
(C)
İlgili Milletvekili veya Bakan o sırada Mecliste ise ve
kendisini görmek isteyen ziyaretçisini kabule engel bir
meşguliyeti veya mazareti yoksa, ziyaretçi ve misafirler
Meclis bekleme salonuna alınabilirler.

7. (1)

(2)
(3)

Görüşmelerin 8. (1)
Bağlı
Olduğu Esas
ve İlkeler

(2)

(A)

Birleşim günlerinde Genel Kurul çalışmaları başlamadan
önce Bakanlar ve Milletvekilleri ziyaretçileri ile sadece “B”
blok’taki “bekleme salonunda” veya kendi odalarında
görüşebilirler.
(B)
Milletvekili veya Bakan refakatinde de olsa ziyaretçiler “A”
bloka (Ana binaya) giremezler ve görüşmek üzere kabul
edilen Milletvekilinin odası dışında Meclis içinde
dolaşamazlar ve diğer Milletvekili, Bakan veya Meclis
personeline ayrılan oda ve salonlarda bulunamazlar.
(C)
Ziyaretçiler, görüşecekleri Milletvekili ve Bakanları bina
dışında bekleyemezler ve Meclis bahçesinde dolaşamazlar.
(Ç)
Bu madde kurallarına aykırı hareket eden ziyaretçi ve
misafirler, görevliler tarafından derhal Meclisi terke davet
olunurlar.
Birleşim günleri dışında Bakanlar ve Milletvekilleri Meclis
Başkanlığınca kendilerine ayrılan yerlerde ziyaretçileri ile
görüşebilirler.

Siyasal Parti
9. Siyasal Parti Başkanları Meclis Başkanlığına bilgi vermek koşuluyla basın
Başkanlarının toplantılarını, Meclis Şeref Salonunda düzenleyebilirler.
Düzenleyeceği
Basın
Toplantılarına
İlişkin İlkeler
Komite
Toplantılarına
Katılmak
Üzere
Gelenlerin
Meclise
Girişleri

10.

(1)

(2)

Daimi Giriş
Kartı
Verilecek
Kişiler
37/5/2003

11.

(1)

(2)

(3)

Komite toplantılarına katılmak üzere, Başbakan veya
Bakanların kendilerine yazılı temsil yetkisi verdikleri kamu
görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki birlik, kurum
ve kuruluşlardan ve sendikalardan Komiteye bilgi vermek
amacıyla gönderilen uzman ve görevliler, Meclise sadece “A
kapısından” veya “B kapısından” giriş yaparlar ve işleri
bittikten sonra aynı kapıyı kullanarak çıkarlar.
Kendilerine çıkışta iade edilmek üzere bir “Görevli Kartı”
verilir.
Daimi giriş kartı verilecek kişiler şunlardır:
(A)
Eski Devlet ve hükümet başkanları,
(B)
Eski bakanlar ve Meclis üyeleri,
(C)
Halen görev yapmakta olan Milletvekillerinin ve
Bakanların eşleri ve 18 yaşından büyük çocukları,
(Ç)
Görevde bulunan belediye başkanları,
(D)
Başkanlık Divanınca uygun görülmek koşuluyla,
Mecliste temsil edilen Siyasal Partilerce ve Meclis
Başkanınca yazılı olarak Başkanlık Divanı’na bildirilen
onar (10’ar) kişi.
Başkanlık Divanının bildirilen kişileri uygun bulmaması
halinde, Meclis Başkanı veya ilgili Siyasal Parti, uygun
bulunmayan kişiler yerine yenilerini önerebilir.
Bu bend kuralları uyarınca verilen daimi giriş kartları,
bir Meclis Başkanının görev süresi ile sınırlı olup,
Meclis Başkanının değişmesi halinde geçerliliklerini
yitirirler. Yeni Meclis Başkanının göreve başlamasının
akabinde aynı prosedür uygulanır.
Daimi giriş kartı sahipleri, kartlarını Meclise giriş yaparken
ibraz etmek ve isim, soyisim, tarih ve saat bilgilerini içeren
kayıtlarını yaptırmak suretiyle Meclise girebilir ve Genel Kurul
birleşimlerini özel dinleyici yerinden izleyebilirler.
Milletvekilliği ve Bakanlığı sona erenlerin eş ve çocuklarının,
Belediye Başkanlığı sıfatı sona erenlerin ve yukarıdaki (1)’inci
fıkranın (D) bendi uyarınca daimi giriş kartı sahibi olup da
Meclis Başkanının veya ilgili Siyasal Partinin istemi üzerine
daimi giriş kartı iptal edilenlerin daimi giriş kartları geçerliliğini
yitirir.

Meclise
Araçla Girişe
İlişkin
Kurallar
37/5/2003

12. Aşağıda belirtilenler dışında hiç kimse Meclise araçla giremez ve A
kapısını kullanamaz:
(1) Devlet ve hükümet başkanları ile milletvekilleri ve bakanlar,
(2) Meclis Başkanının ve Meclis Başkan Yardımcısının randevulu
misafirleri ve görüşebileceklerini bildirdikleri ziyaretçileri,
(3) Yukarıdaki 10’uncu maddede öngörülen uzman ve görevliler,
(4) Daimi giriş kartı sahibi olanlar,
(5) Anayasal organların, resmi veya yarı resmi kurum veya
kuruluşların üst düzey yöneticileri, silahlı kuvvet komutanları ve
diplomatik görevliler,
(6) Bakanlık, daire, birim veya kuruluşlardan resmi belge vermek
üzere gelen odacı-şöförler veya görevliler.

Meclis
Kafeteryasından
Yararlanmak
Amacıyla
Meclise
Gelenler
37/5/2003

13. Meclis kafeteryasından yararlanmak maksadıyla Meclise gelen kişiler, B
kapısından giriş yapmak, kapı yetkilisine kimlik veya kimliğini tesvik eden
bir belgeyi ibraz etmek, isim, soyisim, tarih ve saat bilgilerini içeren
kayıtlarını yaptırmak ve “KAFETERYA GİRİŞ KARTI” almak
zorundadırlar. Bu gibi kişiler, kafeterya giriş kartını görünen bir yerinde taşır
ve kafeterya haricinde Meclis binasının veya bahçesinin herhangi bir
bölümüne giremez.

Cenaze
Törenleri ve
Özel Tören
Günleri
37/5/2003

14. (1)

(2)

Meclis binasında veya bahçesinde düzenlenen cenaze törenleri ile
ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesi kurallarına
bakılmaksızın, cenaze sahibi ve yakınları, ana giriş kapısından
herhangi bir karta gerek olmaksızın Meclise girebilirler ancak
Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, bir Bakan veya
Milletvekilince davet edilmedikçe Meclisin diğer bölümlerine
giremezler, sadece tören alanında bulunabilirler.
Başkanlık Divanı, özel tören günlerinde ve gerekli gördüğü
durumlarda ziyaretçilerin ve dinleyicilerin Meclise giriş ve
çıkışlarını, Mecliste bulunmalarını ve uymak zorunda oldukları
esas ve ilkeleri alacağı kararlarla düzenleyebilir.

Yürürlükten
Kaldırma
R.G. Ek III
Sayı:74
22/9/1986
A.E.497

15. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak halen yürürlükte
bulunan “Meclis Binasına Gelecek Ziyaretçi Ve Misafirlerin, Ziyaretlerinde
Uyacakları Esasları Ve Ziyaret Usullerini Düzenleyen Yönetmelik”
yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

16. Bu yönetmelik, Başkanlık Divanı Kararı olarak Resmi Gazete’de
yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

