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BAKIM, ONARIM VE TADİLAT FAALİYETLERİ
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26. Dönem



Birinci DEvre Çalışma Raporu

TBMM Ana Binası 28.1.1938 tarihinde projelendirilmeye başlanmış, 26.10.1939’da 
temeli atılmış ve 6.1.1961 tarihinde hizmete açılmıştır. TBMM Binasının inşasından sonra en 
büyük tadilat 1.10.1998 tarihinde Genel Kurul Salonunda yapılmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişiminin ardından Genel Kurul tadilatı sonrası 
TBMM tarihinin en kapsamlı tadilat ve tamiratı bu dönemde yapılmıştır. 

Bu kapsamda darbe girişiminin hemen sonrasında Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hasarların bilabedel giderilmesi hususunda TBMM 
Başkanlığına niyet mektubu verilmiş, 26.8.2016 tarihinde yapılan protokolden sonra meydana 
gelen hasarlar ve TBMM Başkanlığının talep ettiği tadilatların büyük bir kısmı GYODER 
tarafından bedelsiz olarak yaptırılmıştır. 

Bu kapsamda GYODER üyelerine, gösterdikleri hassasiyet ve özveri için teşekkür ediyoruz.

1. Bomba
2. Bomba

3. Bomba

15 Temmuz Darbe Girişimi Esnasında  
TBMM Külliyesine Atılan Bombaların Yerlerini Gösteren Kroki
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI YAPILAN TADİLATLAR

Ziyaretçi Kabul Binası

Menfur darbe girişimi sırasında teröristler, ilk önce F-16 uçaklarıyla bahçeye bomba 
atmış, ardından helikopterle binanın giriş kısmını top mermileriyle taramışlardır. Bombanın 
tesiri ve helikopterden açılan ateş sonucu binanın ön cephesi ve iç kısmı ağır hasar görmüştür. 

Binanın kırılan tüm camları, bina içerisinde patlayan kabinler, oda kapıları, pencere 
çerçeveleri, fan-coiller, hava kanalları, alçıpanlar ve yangın alarm sistemi yenilenmiştir. 

Önce

Önce Önce

Önce
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Binanın dışındaki tüm mekanik cephe sökülerek kırılan granit plakalar yenileri ile 
değiştirilmiştir.

Patlayan döner kapılar yenisi ile değiştirilmiştir.

Atılan ilk bombanın tesiriyle bahçede oluşan çukurun üzerine çadır kurularak 
ziyaretçilerin görebilmesi için koruma altına alınmıştır.

Önce Önce



26. Dönem

Sonra

Önce
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Sonra

Sonra

Önce

Önce
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Ana Bina Çatısı

Ana Binada ikinci bombanın düştüğü grup odalarının üstünde bulunan çatı kısmı 
güçlendirilerek aslına uygun olarak bakır sac ile yeniden kaplanmıştır. 

Çatı etrafında bulunan mermer imalatlar yenilenmiştir.

Önce

Önce Önce

Önce
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Sonra

Sonra

Önce

Önce
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Başbakan Makam Odası Tarafında Bombalanan Kısım

Menfur darbe girişimi sırasında üçüncü bombanın düştüğü ve en ağır hasarın verildiği 
bölümde bulunan kolon ve kirişler güçlendirilmiş, bombanın basıncı ile deformasyona 
sebep olduğu kısım, mevcut hâliyle bırakılarak gelecek nesillerin yapılan hıyanet girişimini 
unutmaması için muhafaza edilmiştir.

Önce

Önce
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Önce

Önce
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Sonra

Önce
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Şeref Holü

İç bahçelerin ve dış doğramaların tamamı bombalama sonrası tahrip olduğundan üçüncü 
bombanın düştüğü bahçe tamamen şeffaf spider cam tekniğiyle kapatılmış, diğer bahçenin 
etrafındaki doğramalar yenilenmiştir. 

Bombalamanın tesiriyle yerinden ayrılan tüm mermer kaplamalar yenilenmiştir.

Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanının Genel Kurulu teşrif ederken kullandığı, patlamış 
pirinç kapı tadil edilerek yerine konulmuştur.

Şeref Holünün tavanları patlama etkisiyle hasar gördüğünden yenilenmiş, hasar gören 
ısıtma sistemi sökülerek yerine yenisinin montajı yapılmıştır.

Önce

Önce
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Bombanın tesiriyle dilatasyonlar ayrıldığı için yağmur sularının bodrum kata sızması 
sebebiyle iç bahçenin toprağı tamamen kaldırılarak yalıtımı yapılmış ve tekrar kapatılmıştır.

Sonra

Sonra

Sonra

Önce

Önce

Önce
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Giriş Holü

Duvarlarda bulunan mermerler kumlama yöntemi ile temizlenmiştir.

Tavanlarda şarapnel ve patlama tesiriyle meydana gelen hasarlar giderilmiş, aslına uygun 
olarak onarılmıştır.

Giriş Holünün her iki yanında bulunan merdiven korkuluklarının pirinç ve ahşap kısımları 
ile Şeref Merdivenlerinden Giriş Holüne açılan pirinç kapılar aslına uygun olarak yenilenmiştir.

Sonra

Sonra

Sonra

Önce

Önce

Önce



26. Dönem

Sonra

Sonra

Önce

Önce
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Başbakan Makam Odası Yan Balkon

Başbakan Makam Odası yan balkonda bulunan taş duvar, deforme olması sebebiyle aslına 
uygun olarak yenilenmiştir.

Sonra

Önce
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Bloklar Arası Geçiş Köprüleri

Ana Binadan E-F bloklarına üstten geçişi sağlayan köprülerin hasar görmüş alüminyum 
doğramaları ve cam yüzeyleri aslına uygun olarak yenilenmiştir.

Sonra

Önce
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Zemin Kaplamaları

Bombalama sonucu etrafa sıçrayan şarapnel parçalarının tesiri ile hasar gören paledyen 
zeminler aslına uygun olarak yenilenmiştir.

Avizeler

Ana Binanın yapımı esnasında kullanılan avizeler Bohemia kristalinden imal edilmiş 
olup Çekoslovakya’dan alınmıştır. Çekya tarafından Meclis Başkanlığımıza iletilen niyet 
mektubu sonucunda, daha önce Ana Binada kullanılan avizelerin Çekoslovakya’da imal edilmiş 
olmasından hareketle iki ülke arasında dostluk nişanesi olarak Şeref Holündeki avizelerin bir 
kısmı bedelsiz olarak yenilenmiş, bir kısmının da eksik parçaları tamamlanmıştır.

Hasar gören diğer avizeler, GYODER tarafından bedelsiz olarak yenilenmiştir.

SonraÖnce

Önce Önce
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Sonra

Önce
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Başbakan Makam Odası

Menfur darbe girişimi esnasında ağır hasar gören Başbakan Makam Odasının mobilya ve 
tefrişleri kullanılamaz hâle geldiğinden içindeki imalatlar sökülerek yeniden tanzim edilmiş, 
avizeleri, koltukları, lambri ve parkeleri, kapıları değiştirilmiş ve patlamada tahrip olan mutfak 
tamamen yenilenmiştir.

Önce

Önce
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Önce

Önce
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Sonra

Sonra
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Sonra

Sonra
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Asansörler

Bombalama sonrası ağır hasar gören asansör kapıları, elektronik ve mekanik sistemleri 
hızlı bir şekilde onarılarak hizmete açılmıştır.

Sonra

Önce
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Pencere Camları

Pencerelerin tamamının değiştirilmesi planlandığından, ağır hasar gören camlar hızlı bir 
şekilde tek tabaka camla kapatılarak bina içinin dış ortamla temasının kesilmesi sağlanmıştır.

Dikmen Nizamiyesi Ön Arama Kabini

Bombalama sonucu hasar gören arama kabini kaldırılmıştır. Bunun yerine iki adet x-ray 
cihazı ve dört adet dedektör bulunan, ziyaretçilerin hızlı bir şekilde ön aramasına imkân veren 
yeni kabin konulmuştur.

Sonra

Önce
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Sığınak

Ana Binanın yapımı esnasında mevcut olmayan sığınak, II. Dünya Savaşı ve Erzincan 
Depremi sonrası tecrübeyle sonradan ilave edilmiştir. Sığınak, daha önce depo hâline getirilmiş 
olması sebebi ile menfur darbe girişimi esnasında kullanılamamıştır. 

•	 Sığınak, Sığınak Yönetmeliği’ne uygun olarak tamamen yenilenmiştir.

•	 Mevcut sığınak içerisinde bulunan depolar boşaltılmıştır.

•	 Mozaik ve yivli karo olan zeminler tamamen epoksi ile kaplanmıştır.

•	 Duvarları tamamen boyanmıştır.

•	 Dar olan odalardan birbirine geçiş için ilave kapılar açılmıştır.

•	 Daha önce iki adet olan tuvalet sayısı toplam 12 adede çıkarılmıştır.

•	 Müstakil su deposu yapılmıştır.

•	 Sığınak içerisine revir, toplantı odası, iki adet mutfak, soğuk hava deposu ve bakliyat 
deposu yapılmıştır.

•	 İçinde televizyon, faks, anons sistemi, IP ve analog hat olan iletişim odası yapılmıştır.

•	 Tavandaki dağınık tesisat kabloları düzenlenmiştir.

•	 Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör montajı yapılmıştır.

•	 Tüm kapılar yangın dayanıklı, panik kollu kapılarla değiştirilmiştir.

•	 Kadın ve erkek mescidi yapılmıştır.

•	 Genel Kuruldan sığınağa iniş için zemine yönlendirme işaretleri konulmuştur.
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Sonra

SonraÖnce

Önce
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Sonra

Sonra

Sonra

Önce

Önce

Önce
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Dikmen Kapı Nizamiyesi Ahşap Tadilatları

Bombalama sonrası ağır hasar gören ve gri renge boyanan ahşap imalatlar tamamen 
sökülerek aslına uygun olarak tadil edilmiştir.

    

SonraÖnce
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Ahşap Pencere Doğramaları

Darbe girişimi sonrası ağır hasar gören pencere doğramaları ve panjur sistemlerinin 
onarımının mümkün olmaması sebebiyle; tamamı güneş ışığının kontrollü geçmesini sağlayan 
cam sistemini haiz, kumandalı ve anahtarlı panjur sistemli, mevcut keresteyle bire bir aynı 
özellikte olan keresteden imal edilmiş aslına uygun doğramalarla yenilenmiştir.

Önce Önce

Sonra Sonra



26. Dönem

DİĞER ONARIM VE TADİLATLAR

Kulisler

Başkanlık Kürsüsünün Sağındaki Kulis

Daha önce üst katı duvarla kaplı olan, dolayısıyla havalandırma ve ışık açısından yetersiz 
olan bu kulis daha ferah ve aydınlık hâle getirilmiştir. Gizli ışık veren asma tavanlar yapılmış ve 
korkuluklar aslına uygun yenilenmiştir. Bu kulisin üst katına da bir mutfak ilavesi yapılmıştır.

SonraÖnce

Sonra



Birinci DEvre Çalışma Raporu

Başkanlık Kürsüsünün Solundaki Kulis

Daha önce Mimar Ziya Payzın’ın da belirttiği üzere dönemin imkânları sebebiyle mimari 
açıdan zayıf kalan bu kulis, diğer kulisle aynı nitelikte malzemelerle kaplanmıştır. Mozaik olan 
zemin ve kolon kaplamaları, diğer kuliste kullanılan malzemeler birebir kullanılmak suretiyle 
aynı görünüme getirilmiştir. Böylece her iki kulisin de aynı nitelikte olması sağlanmıştır. 

Her iki kuliste de koltuklar ve halılar yenilenmiş, daha önce az sayıda olan televizyon 
sayısı artırılmıştır. Duvarlara sanatsal özelliği olan tablolar asılmıştır.

Her iki kulisin de üst katında bulunan koridorlar, misafirlerin ve milletvekillerimizin 
istirahat edebilecekleri mahaller hâline getirilmiş, Genel Kurulun takibi için televizyon 
üniteleri montajı yapılmıştır.

Ayrıca çay ocakları ve pasta büfeleri yenilenerek daha nezih mekânlar hâline getirilmiştir.

Kulisin üst katında bulunan iki açık hol, yazın kullanılmak üzere tadil edilmiş, misafirlere 
hizmetin sağlanması için mutfak ve çay ocağı ilavesi yapılmıştır. 

SonraÖnce

Sonra



26. Dönem

Kulis Bahçeleri Oturma Mekânları

Daha önce sigara içme kabini olarak kullanılan ve bombalamadan ağır hasar gören 
kabinler kaldırılarak her iki bahçeye de 140 m2 alana sahip, 65’er kişilik içerisinde çay ocağı ve 
mutfağı bulunan, ısıtma ve soğutma tesisatı olan, kışın ve yazın dinlenme imkânı sağlayan, dış 
kısmı şeffaf camlı oturma mahalleri yapılmıştır.
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Başkanlık Divanı Toplantı Salonu

Başkanlık Divanı Toplantı Salonuna bitişik olan oda, aradaki bölme duvar kaldırılarak 
salona ilave edilmiştir. Böylece salonun alanı 75 m2’den 100 m2’ye büyütülmüştür. En son oda, 
ses kaydı, simultane tercüme odası ve gerektiğinde stenografların oturabileceği bir alan hâline 
getirilmiştir. Eskiyen mobilyalar, avizeler ve perdeler yenilenmiştir. Divan Salonu tavanına 
kalemişi süsleme yapılmıştır. Ses ve görüntü sistemi yenilenerek günümüz koşullarına uygun 
hâle getirilmiştir. 

İletişim ofisi olarak kullanılan odanın tavanı yenilenmiş, eskiyen lambriler aslına uygun 
olarak tamir edilmiş, duvarın üst kısmına kalemişi süsleme yapılmıştır.

Önce

Sonra
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Önce

Sonra

Sonra

Sonra
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Başkanlık Makamı

Yıpranan mobilyalar, halı, perde ve avizeler yenilenmiştir. Tavana kalemişi süsleme 
yapılmıştır.

Sonra

Önce
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SonraÖnce

Sonra

Sonra

Sonra

Önce
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Tören Salonu 1. Katında Bulunan Makam Odası ve Diğer Odalar

1. katta bulunan komisyon odaları tadil edilerek üst düzey yabancı heyetlerin, yabancı 
cumhurbaşkanları ve meclis başkanlarının ağırlanabileceği bir mekân hâline getirilmiştir.

Koridorlarda bulunan odaların tadilatları yapılmıştır.

Sonradan yapılan basamaklar kaldırılarak mermer zemin yapılmıştır.

Meclis eski başkanlarının kullanımında bulunan makam odaları ve tuvaletler tadil 
edilerek yeni kullanım doğrultusunda mutfak, tuvalet gibi servis ihtiyaçlarını karşılayacak hâle 
getirilmiştir.

Ana Bina Mescid Yapımı

Ana Binada başkanlık kürsüsünün solunda bulunan kulisin altında yer alan, kulislerden 
erişilebilen, alanı yaklaşık 500m2 olan 350 kişilik erkek ve 35m2 olan 30 kişilik kadın mescidi 
yapılmıştır. Minber ve mihrabı özel olarak tasarlanan mescidin duvar lambrileri masif ahşaptan 
olup, yerden ısıtma, havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri ile donatılmıştır. 
Mescid tabanında yüzde yüz Türk yününden mamul halılar kullanılmıştır. Duvarlar duvar kâğıdı 
ile kaplanmış, üstlerine ahşap levhalar asılmıştır. Ses sistemi, gerektiğinde kadın mescidinde 
de kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Kadın ve erkekler için ayrı ayrı abdest alma yerleri yapılmış, zemin ve duvarlar Marmara 
mermeri ile kaplanmıştır. Oturarak abdest alma yerleri olduğu gibi, ayakta abdest alınması için 
S lavabolar konulmuştur.

Bu mescidler için aynı mahalde tuvaletler de ayrıca yapılacaktır.
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Kadın Mescidi
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Güvenlik Tedbirleri Kapsamında Yapılan Tadilatlar

TBMM’ye ait binalarda bulunan beş adet nöbet kulübesi, zırhlı kulübeler ile değiştirilmiştir 
(Başkanlık Konutu, Ek Hizmet Binası, Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Eğitim ve Sosyal Tesisler).

Külliye içerisindeki dokuz adet nöbet kulübesi ile Dikmen, Çankaya Nizamiye binalarının 
cephelerindeki camlar kurşungeçirmez cam ile değiştirilirken, kapılar da zırhlı kapılar ile 
yenilenmiştir. Ayrıca Külliye içerisine seyyar akordiyon bariyer alınmıştır.

Sonra

Sonra

Sonra

Önce

Önce

Önce



26. Dönem

Çankaya ve Dikmen Nizamiye girişlerine güvenliğin artırılması gayesiyle kumanda ile 
kontrol edilebilen yol kesici bariyerler ve mantar bariyerler, Güvenlik Nizamiye girişine de 
mantar bariyerler yerleştirilmiştir.

Külliye, Ek Bina ve Sosyal Tesis girişlerine beton bariyerler konulmuştur.
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Engelli Erişimine Yönelik Düzenlemeler

Ana Bina B1 Blok (Kütüphane avlusu) doğu cephesine engelliler için panoramik asansör 
yapılmıştır.

Genel Kurul Salonuna engelli vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için merdiven 
asansörleri yerleştirilmiştir.
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Beştepe Eğitim ve Sosyal Tesislerde Yapılan Tadilatlar

Tüm tesisin dış cephe sıva onarımları yapılarak boyanmıştır. Teras altına, daha önce 
bozulmuş olan kaplama sökülerek alüminyum kompozit kaplama yapılmıştır. 

Halı saha tribünlerinin betonu dökülüp üzerine epoksi kaplama yapılarak koltukları 
yenilenmiştir.

Sonra

Sonra

Önce

Önce
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Milletvekillerimize hizmet eden restoranın çatı camları güneş korunumlu camlar ile 
değiştirilmiştir.

Sosyal tesislere yeni bir mescid yapılarak hizmete açılmıştır.
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Kapalı yüzme havuzu soyunma odalarına kapılar yapılmış ve kapalı spor salonu iç cephesi 
boyanmıştır. 

Personel giriş lobisi üstü çatı camları ve taşıyıcı sistemi yenilenmiştir. 

Süs havuzunun eski seramikleri ve betonu sökülerek yeni tesisat, eğim betonu ve 
güvenlik için korkuluklar yapılmıştır. Teras üstü döşeme kaplamaları da sökülerek eğim betonu 
yapılmıştır.  Ahşap kameriye temizlik, zımpara ve yağlama işlemi yapılmıştır

. 

Sonra

Sonra

Önce

Önce
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SES VE ELEKTRONİK ALTYAPI DÜZENLEMELERİ

Santral Altyapısının Yenilenmesi

TBMM Külliyesi içerisinde yapılan altyapı çalışmaları ile data hattı olmayan veya fiber 
kablo gitmeyen tüm lokasyonlardaki eksiklikler giderilmiştir.

Daha önce Türk Telekom bünyesinde Ulus’ta bulunan santral yerine TBMM Külliyesi 
içerisine biri asıl, biri yedek olmak üzere iki adet santral kurulmuştur.

IP Telefon sistemlerine geçmeden önce paralel hat kullanan kullanıcıların her birine yeni 
numara verilmek suretiyle paralel hat kullanımı sonlandırılmıştır. Bu kapsamda 440 adet yeni 
numara kullanıma açılmış ve 3.658 adet IP uyumlu yeni telefon cihazı bağlanmıştır. 

Ayrıca, yeni yapılan santralin özelliği olarak milletvekillerimize internete bağlandıkları 
takdirde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Meclis santrali üzerinden görüşmeyi sağlayan 
mobil telefonların makam telefonu gibi kullanılmasına imkân veren softphone özelliği 
milletvekillerimizin kullanımına sunulmuştur.

Sonra

Sonra

Önce

Önce



26. Dönem

Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu

Salonun konferans, seslendirme, görevli çağırma, sunum ve kamera sistemlerinden 
oluşan elektronik altyapısı yenilenmiştir.

Halkla İlişkiler Binası Zemin Kat Toplantı Salonu

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda, teknik altyapısı standartlara uygun 
olacak şekilde Basın Toplantı Salonu düzenlenmiştir.
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DİĞER TADİLATLAR

1. TBMM Külliyesi içinde otomobillerin yol boyu kaldırımlara park etmesi sebebiyle 
bozulan kaldırımlar mevcut taşlar kullanılarak yenilenmiştir.

2. Meclis Hastanesine Fizik Tedavi Merkezi yapılmıştır.

SonraÖnce
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3. Üyeler Lokantası yemek salonu ve mutfağının boya-badana ve onarım işleri yapılarak 
perdeleri yenilenmiştir.

4. TBMM Eski Senato, Büyük Grup ve Küçük Grup Toplantı salonlarında bulunan 
muhtelif deri koltukların tamirat, boya ve bakımları yapılmıştır.

SonraÖnce
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5. Daha önce Personel Hizmet Binasında açık otopark olarak kullanılmakta olan alana 
bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

6. Külliye içerisindeki açık spor alanları ve personel lojmanlarındaki spor alanlarının 
tadilatı yapılmıştır.

SonraÖnce
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YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER

Halıların Yenilenmesi

Bombalamadan sonra kullanılamaz hâle gelen halıların yenilenmesi işi devam etmektedir.

Asansörlerin Yenilenmesi

Ana Bina ve Ziyaretçi Kabul Binasındaki sekiz adet asansörün yenilenmesi işine 
başlanmıştır. Bu doğrultuda:

1 ve 2 numaralı kapı girişlerinde bulunan asansörler çok dar hacimli olup (dört kişi, 
kapı genişliği 90 cm.), bilhassa engelli vatandaşların kullanımına uygun değildir. Bu sebeple 
söz konusu asansörler genişletilip 1,3 m2’den 2,16 m2’ye çıkartılacaktır. Böylece her bir 
asansörün taşıma kapasitesi 630 kg’dan 1000 kg’a çıkacak, asansör hızı 1 m/s’den 1,6 m/s’ye 
artırılacaktır. Yeni yapılacak asansörlerin iç ölçüleri de engelli vatandaşlarımızın rahatça 
kullanabileceği bir şekilde (10 kişi, kapı genişliği 134 cm.) planlanmıştır.
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Ziyaretçi Kabul Binasında mevcut hasarlı asansör yenilenecektir. Tören Salonunda  
1,70 m x 2.00 m ölçülerinde 1.600 kg kapasiteli yeni bir asansör yapılacaktır. Divan üyeleri 
için E Blokta bulunan 0,8 x 1,00 m ölçülerindeki mevcut asansör genişletilerek 1,5 m x 1,00 m 
ölçülerine ve 630 kg kapasiteli hâle getirilecektir.

TBMM Külliyesindeki Muhtelif Yerlerin Tadilat ve Onarımının Yapılması

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda TBMM Külliyesi personel araç-yaya 
giriş ve çıkış güzergahlarının düzenlenmesine ait projeler tamamlanmıştır. 

Zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlayan ahşap kapıların yenilenmesi ve 
onarılabilecek olanların tespiti için keşif ve metraj çalışmaları devam etmektedir.

Ana Bina B Blokta bulunan fotoğraf stüdyosunun Şeref Holünün altındaki odaya taşınması, 
kötü durumda olan mevcut mescidin onarımı, Dikmen Nizamiyesi çevik kuvvet polis noktası 
tuvaletlerinin tadilatı ile bomba arama köpeği kulübesi ve eğitmen odasının tadilatı işlerinin 
ihalesi yapılmıştır. 

SonraÖnce
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