
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  
KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 10.10.2012   
Karar Sayısı : 32 
 
 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kültür, 

Sanat ve Yayın Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemek ve uygulanmasını 
sağlamaktır. 
 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkanlık Divanı: TBMM Başkanlık Divanını, 
b) Genel Sekreter: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterini, 
c) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu, 
ifade eder. 

 
        Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, TBMM İçtüzüğünün 14 üncü maddesine ve 1/12/2011 
tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Kuruluş 
MADDE 4- (1) TBMM Başkanı, Kurulun doğal başkanıdır, gerektiğinde Kurula başkanlık 

eder. Kurul Başkanlığı, Kurul üyesi TBMM Başkanvekili tarafından yürütülür.  
(2)  Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 
a) TBMM Başkanının başkanlığında,  

Başkanlık Divanını temsilen TBMM Başkanı tarafından seçilecek 1 Başkanvekili, Başkanlık 
Divanının seçeceği 2 Kâtip üye ve 1 İdare Amiri olmak üzere 4 üye, 

b) Siyasi parti gruplarınca belirlenecek birer üye ve gerektiğinde TBMM Başkanının 
belirleyeceği bir bağımsız üye. 

(3) Kurul üyelikleri, Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra belirlenir. Kurul üyelerinin 
görevi Başkanlık Divanının görev süresi sonunda biter. Görev süresi sona eren Kurul üyesi 
yeniden seçilebilir. Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda yeri, usulüne göre doldurulur. 

 
Görevler 
MADDE 5- (1) Kurulun görevleri şunlardır: 

a) TBMM ve çalışmalarını yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetler organize etmek; bu konularda öncülük etmek ve Kurul tarafından 
uygun görülen çalışmalara destek vermek, 

b)  “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesinin anlam ve önemini yaygınlaştırmak 
amacıyla gereken etkinlikleri organize etmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarına bu doğrultuda yön vermek,  

c)  Faaliyetlerinin organizasyonunu her yasama yılının sonuna kadar tamamlayacak şekilde 
gerekli tedbirleri almak, 

ç) TBMM Başkanının doğrudan vereceği görevleri ve Başkanlık Divanı kararları ile 
verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

d)  Faaliyet alanı ile ilgili yayın çıkarmak ve dağıtımını yapmak. 
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Toplanma ve karar 
MADDE 6- (1) Kurul, TBMM Başkanının veya Kurul Başkanının çağrısı ile TBMM 

Başkanının tahsis ettiği yerlerde veya Kurul Başkanının makamında toplanır ve görev yapar. 
Gerekli durumlarda Ankara dışında da toplanabilir.  

(2) Genel Sekreter veya belirleyeceği yardımcısı, Kurul toplantılarına katılabilir. Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı veya Yardımcısı Kurul toplantılarına katılır. 

(3) Kurul kararları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar toplantıya 
katılan Kurul üyelerince imzalanır.  

(4) Kurul Başkanı, gerekli gördüğü durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerini, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve uygun gördüğü gerçek ve tüzel kişileri Kurul 
toplantılarına çağırabilir, görüşlerini alabilir. 

(5) Kurul toplantılarında, aksine karar verilmedikçe tutanak tutulur. Tutanaklar üyelere 
dağıtılır. 

 
Sekretarya 
MADDE 7- (1) Kurulun sekretarya hizmetleri TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla 

İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu görev Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan 
Yardımcılarından birine verilebilir. 

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır: 
a) Kurul kararlarının zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için Kurul Başkanının 

talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili birimleri görevlendirmek, 
b) Kurulun, kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak, 
c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını ve bağlı etkinlikleri 

organize etmek, 
ç) Kurul görevleri kapsamında TBMM adına gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı 

etkinlikleri organize etmek, 
d) Yayın ve dağıtım işlerini yerine getirmek, 
e) Kurul harcamalarını yapmak, 
f) Mevzuat ile verilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek, 
(3) Genel Sekreter, Kurul Sekretaryasının faaliyetlerinin zamanında ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini ve harcamaları denetler; gerekli tedbirleri alır. 
 
Mustafa Necati Kültür Evi 
MADDE 8- (1) Kültür Evi faaliyetlerini Kurulun belirleyeceği esaslar doğrultusunda 

yürütür.  
(2) Kültür Evi, Kurul tarafından yalnızca kültürel ve sanatsal faaliyetlere tahsis edilir. 

Uygun görülen faaliyetlerin giderleri faaliyet sahibi tarafından karşılanır. Bu faaliyetlere ilişkin 
olur, Kurul Başkanı tarafından verilir. Tahsis işlemi bir sözleşme ile yapılır. 

(3) Kültür Evinin hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan personel Genel 
Sekreter tarafından görevlendirilir. 

(4) Kültür Evinin Genel Sekreter tarafından görevlendirilen sorumlusu, ikinci fıkrada 
belirtilen tahsis sözleşmesini imzalamaya yetkilidir. 
                                           

Bütçe ve harcamalar 
MADDE 9- (1) Kurul, bütçe hazırlık döneminde bütçesini harcama yetkilisine teklif eder. 

Harcamaları, teklif ettiği bütçeden karşılanır. Ödenek yetersizliği halinde ilgili bütçe tertiplerine 
genel hükümlere göre ödenek aktarılabilir. 

(2) Kurul kararı ile planlanan etkinliklerde görevlendirilenlerin yolluk ve harcırahları, tabi 
oldukları mevzuat gereğince ödenir. Bunlardan kamu görevlisi olmayanların zorunlu yol, 
yevmiye ve konaklama giderleri TBMM bütçesinden ilgili mevzuata göre karşılanır. 
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Diğer faaliyetler 
MADDE 10- TBMM bünyesinde yürütülmesi öngörülen diğer kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin yönetimi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 
gerçekleştirilir. 

 
Koordinasyon 
MADDE 11- Kurul, gerekli gördüğü takdirde kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel 

kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda işbirliği 
yapabilir. 
 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 
MADDE 12- 3/9/1986 tarihli ve 90 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Teşkilat, Görev, Çalışma ve Harcama Esasları Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük 
MADDE 13- Bu Yönetmelik, Başkanlık Divanında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
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