Dünyanın sayılı parlamento binalarından biri olan TBMM binası çevresindeki yeşil alanların genişliği ile de önemli bir yere sahip. Başkentin
ortasında, dörtte üçü yeşil alanlardan oluşan TBMM Kampusu bu özelliği ile kentin bu bölümünün dört mevsim yeşil kalmasını sağlıyor.

Başkent'e Meclis'ten bir nefes
Hacim ve işlev yönünden Dünya'nın
sayılı Parlamento binalarından birisi
olan T B M M Kampusu, yeşil alanla
rının büyüklüğü ile de önde gelen bir
yapı olma özelliğine sahip bulunu
yor. 475 bin 521 metrekarelik bir
alana yerleşmiş bulunan Meclis
kampusunun yaklaşık dörtte üçüne
tekabül eden 347 bin 831 mertekarelik bölümünü yeşil alanlar oluşturu
yor. Bu da Meclis kampüsünden,
Başkentin havasına temiz bir
"nefes" sağlıyor.
1965 yılında açılan ve Türkiye'nin
ilk peyzaj mimarisi proje yarışması
olan yarışma sonucunda, Ziraat
Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Yüksel
Öztan'ın hazırladığı tasarım
Meclis'te uygulandı.
Buna göre, Atatürk Bulvarı tarafın
da Milli Egemenlik Parkı oluşturu
lurken, Meclis Halkla İlişkiler
binasının arka tarafında kalan
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bölümde de büyük bir park inşa
edildi. Her iki park da halka açıktır.
Prof. Öztan'ın hazırladığı projeye
göre, Halkla İlişkiler binasının arka
tarafında kalan büyük parkta
konser, sergi, ses, su ve müzik
gösterileri, garden partiler yapılması
öngörüldüyse de Meclis'in yoğun
çalışmaları nedeniyle bu tür sosyal
faaliyetler düzenlenemedi.
Ancak 23 Nisan'larda Meclis
Bahçesi içinde ses ve ışık gösterile
riyle havai fişek gösterileri yapılıyor.
Sözkonusu arka bahçe 25 metrelik
yüksekliğiyle panoramik şekilde
Ankara kentini görebiliyor. Bu
nedenle park içinde gezi yolları,
oturma grupları ve seyir terasları
bulunuyor.
Çankaya Kapısı tarafında bulunan
ve 1986 yılında son biçimi verilen
Milli Egemenlik Parkı ise 15 bin
metrekarelik bir alana yayılıyor. Bu

alanda da çeşitli sanat eserleri
sergileniyor, açık hava konserleri,
tiyatro ve sergiler, halkoyunları
gösterileri yapılabiliyor.
Meclis kampusu içindeki bu halka
açık iki ana parkta dünyanın çeşitli
ülkelerinden getirilmiş 200'ün
üzerinde türde çiçek ve bitki türü
bulunuyor. Bu bitki türlerinin yılın
tüm aylarında yeşil kalan cinsten
olmasına özen gösteriliyor. Her iki
park ile diğer yeşil alanların bakım
ve uygulamaları Genel Sekreterliğe
bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
tarafından başarıyla
yürütülüyor.
Başkente temiz ve sağlıklı bir hava
sağlayan unsurlardan birisi olan
Meclis Parklarında bulunan bitkiler
den bir bölümü de Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne bağlı ve yine Kampus
içinde bulunan fidanlık ve seradan
sağlanıyor.

