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Almanya Federal Meclisi, Almanya
Federal Cumhuriyeti’nin en üst anayasal
organı ve halkın doğrudan seçtiği tek
devlet organıdır. Anayasa’da „Tüm dev
let erki halktan kaynaklanır”, diye yazar.
Ve egemen halk, iktidarını hep belli bir
süre için Parlamento’ya aktarır: Yurttaş
lar, çıkarlarını kimin temsil edeceğini
her dört yılda bir Almanya genel seçim
lerinde belirlerler.
Almanya’da devlet iktidarı yasama,
yargı ve yürütme şeklindeki birbirini
denetleyen klasik üçlü kuvvetler ayrımı
doğrultusunda hareket eder. Erklerin bu
bileşiminde Federal Meclis yasa koyucu
rolünü üstlenir. Federal çerçevede
Almanya’da tüm insanlar için bağlayıcı
olan yasaları ancak Federal Meclis kara
ra bağlayabilir. Böylece, siyaset ve toplu
mun gelişimini yönlendiren Parlamen
to’nun elinde büyük bir sorumluluk
bulunur.
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Fakat Federal Meclis sadece yasaları
yapmakla kalmaz, yürütmenin, yani
federal hükümetin başında bulunan
Federal Şansölye’yi de seçer. Bu şekilde,
hükümetin başı doğrudan parlamento
tarafından belirlenir. Bu da, anayasal
organların erkler ayrımına rağmen ne
kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gös
terir. Federal Cumhurbaşkanı’nın seçi
minde de parlamenterlerin oyunun bü
yük bir ağırlığı vardır: Devletin başını
seçen Federal Kurultay’ın yarısı federal
milletvekillerinden ve aynı sayıdaki
eyalet temsilcilerinden oluşur.
Bunun dışında Federal Meclis, diğer
önemli mevkilerdeki dağılımın da belir
lenmesine katılır. Örneğin Federal Ana
yasa Mahkemesi yargıçlarının yarısını,
Federal Sayıştay Başkanı ile Başkanveki
lini ve Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü
Federal Görevlisi’ni seçer.
Federal Meclis, hükümete karşı önemli
kontrol görevini yerine getirir. Parla
mentonun bu kontrolünden hiçbir Şan
sölye, hiçbir Bakan kaçınamaz. Hükü
metin icraatiyle ilgili oylamalarda Şan
sölye, parlamentonun güvenine bağlıdır.

Milletvekillerini ikna edemeyen bir hü
kümet, siyasi hedeflerini takip edemez.
Milletvekillerinin bu kontrol görevini
yerine getirebilmeleri için hükümetin
çalışmaları ve yapmak istedikleri üzeri
ne bilgi edinebilmeleri gerekir. Bunun
için kendilerine Küçük ve Büyük Soru
Önergeleri, ya da Güncel Saat (Aktuelle
Stunde) gibi bir dizi hak ve araç sunul
muştur. Federal Meclis ayrıca, ana gö
revleri yasamaya katkıda bulunmak olan
daimi komisyonlar ve nerdeyse sadece
hükümeti kontrol etme amacı ile devre
ye giren, araştırma komisyonları gibi
özel birimler oluşturur.
Federal Meclis kendi iç işlerini bir
içtüzük ile kendisi düzenleyerek görev
lerinin uygulanması, oturumları ve
istişarelerine dair kuralları belirlemiş
bulunmaktadır.
2018 Şansölye Seçimi: Federal
Meclis’in görevlerinden biri,
hükümet başkanını seçmektir.
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24 Eylül 2017’de yapılan 19. Almanya
Federal Meclisi seçimleri, parlamento
nun bileşimini önemli derecede değiş
tirdi.
Geleneksel olarak tek bir parti meclis gru
bunu oluşturan Hristiyan Demokrat ve
Hristiyan Sosyal Birlik (CDU ve CSU)
partileri 246, Sosyal Demokrat Parti (SPD)
ise 153 milletvekili çıkarttı. SOL Parti
(Die Linke) parti meclis grubu 69, Birlik
90/Yeşiller partisi ise 67 milletvekili çı
kardı. Federal Meclis’e yeni giren Alman
ya için Alternatif Partisi (AfD) 92 (seçim
dönemi başında 94) milletvekili çıkardı.
Hür Demokrat Parti (FDP) de bu seçim
döneminde 80 milletvekili ile tekrar tem
sil ediliyor. AfD parti meclis grubundan
istifa eden iki milletvekili mecliste bağım
sız milletvekili olarak bulunuyor.
19. Federal Meclis, 709 milletvekili ile
tarihinde sayısal olarak en büyük olanı
dır. CDU/CSU ve SPD yine bir hükümet
ittifakı kurarak, Büyük Koalisyon adı
verilen yeni bir koalisyon hükümeti
oluşturdu.
Federal Meclis 17 Aralık 2013’te Angela
Merkel’i (CDU/CSU) dördüncü kez Şan
sölye olarak seçti.
Şu an sayıları 709’u bulan milletvekille
rinin 263’ü (yüzde 37 kadarı) meclise
yeni girenlerdir. 446 parlamenterin daha
önceden federal meclis deneyimi bulun

Almanya Federal Meclisi – 19. Seçim Dönemi
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maktadır. Yaş aralığı birden fazla nesli
kapsamaktadır. En genç milletvekili olan
1992 doğumlu Roman Müller-Böhm
(FDP), yaş itibariyle Meclis Başkanı olan
Hermann Otto Solms (FDP)’tan 52 yaş
küçüktür. Hizmet yılı olarak en kıdemli
milletvekili Wolfgang Schäuble (CDU/
CSU) 1972’den beri, dolayısıyla artık
toplam 13. seçim döneminde federal
meclis üyesidir. Federal meclisin kadın
milletvekili oranı yüzde 30,9 ile (oranın
yüzde 37 kadar olduğu) 18. seçim döne
mine göre çarpıcı bir düşüş göstermiştir.

Milletvekilleri ve İnançları

Milletvekillerinin neredeyse yarısı,
Almanya’da iki Hristiyan kilisesinden
birinin mensubu olduğunu belirtmekte
dir. Federal Meclis’in iki üyesi İslam
dini, bir milletvekili Rus ortodoks
kilisesi mensubudur. 22 milletvekili
herhangibir mezhep üyesi olmadıklarını, üç milletvekili ateist olduklarını
açıklamıştır.
Federal Meclis binasında (Reichstag)
tüm milletvekillerine dini amaçla geri
çekilebilecekleri bir salon – ibadet yeri –
Milletvekilleri ve Meslekleri
ayrılmıştır. Sakin, mütevazi bir spiritü
elliği olan bu yeri Düsseldorflu sanatçı
Federal Meclis’te temsil edilen bir çok
Günther Uecker tasarlamıştır. Oturum
meslek bulunmaktadır. Milletvekilleri,
pek farklı alanlardan gelmektedir. Zana haftalarında tam saat 8.35’te Federal
Meclis’te Köln kenti Katedrali’nin
at ya da tıp alanı olduğu gibi, sanatsal
meslekler, sanayi ve ekonomi alanları da çanlarının sesi duyulur. Bant kaydından
temsil edilmektedir. Milletvekilleri ara
duyulan çan sesleri, birlikte ibadete
sında en büyük kesim devlet memurları davet eder.
ve serbest meslek sahiplerinden oluş
Salonun dinler arası konumu bilinçli
maktadır: 115 milletvekili devlet memu olarak tasarlanmış olup, dini sembolle
rudur, 168’i kendi işini kurmuş, ya da
rin kullanımı ile Hristiyan, Yahudi,
serbest meslek sahibidir. Hukukçular,
ya da Müslüman bir özellik kazanabili
ekonomistler, iktisatçılar ve mühendis
yor. Yerdeki bir köşe taşı kenarı Doğu
ler de güçlü bir oranla temsil edilmekte yönünü göstererek, ziyaretçinin, yönünü
dirler. 15 milletvekili henüz meslek
Kudüs ve Kabe’ye doğru belirlemesi
eğitimi görmektedir.
olanağını tanıyor.
709
sandalye

CDU/CSU
246 sandalye
SPD
153 sandalye
AfD
92 sandalye
FDP
80 sandalye
Sol Parti
69 sandalye
Birlik 90/Yeşiller
67 sandalye
Bağımsız Milletvekilleri
2 sandalye
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Almanya Federal Meclisi’nde herkesi il
gilendiren kararlar verilir. Çünkü sadece
Federal Meclis federal düzeyde olmak
üzere Almanya’daki tüm insanlar için
bağlayıcı olan yasaları çıkartabilir. Bu
bağlamda yasama, parlamenter çalışma
nın büyük bir bölümünü kapsayan çok
yönlü bir görevdir.
Yasama süreci başlamadan önce baştan
bir girişimin, yani bir yasa tasarısına
yönelik fikrin oluşması gerekir. Yasa
girişimi federal hükümetten olduğu gibi,
Federal Meclis’in içinden çıkabilir, ya
da Eyaletler Meclisi’nden kayaklanabilir.
Bir yasanın yürürlüğe girmesine kadar
bir çok adımın atılması gereklidir.

Federal Meclis Yasaları Yapar
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Bir yasanın Federal Meclis’ten geçmesi
ancak milletvekillerinin yasa tasarısını
Federal Meclis Komisyonlarında titiz
bir şekilde ele almaları ve de lehine ve
aleyhine olan görüşleri değişiklik talep
eden dilekçelerde, Komisyon raporla
rında ve karar belgelerinde dile getir
meleri sonucunda mümkündür. Bu ne
denle her yasa tasarısı genel olarak üç
defa Parlamento Genel Kurulu’nda gö
rüşülür. Bunlara okumalar denir.
İlk okumada çoğunlukla temel konular
tartışılır. Bu adım bir çok defa konunun
doğrudan yetkili komisyonlara havale
edilmesi ile („tartışması yapılmadan“)
kısaltılır. Komisyonlarda yasa tasarısı,
Federal Meclis’teki tüm meclis grupları
nın konu ile ilgili uzmanlarınca içerik
ve etkileri açısından incelenir. Bu aşa
mada istişare amacıyla bilirkişiler de da

vet edilebilir. Müteakiben taslak, çoğun
lukla da değişiklik önerileri eklenerek
Genel Kurul’da ikinci okumada görüşü
lür. Ancak bunun sonucunda, üçüncü
okuma ve son oylama gerçekleşir.
Demekki milletvekilleri her yasa tasarısı
üzerine oylamaya giderler – ya ayağa
kalkarak, ya da ellerini kaldırarak. Bu
sırada sonucun net olmadığı, ya da otu
rum başkanlığının sonuca dair mutabık
olmaması sözkonusu olabilir. Bu durum
larda „Koyunların sayımı“ („Hammelsprung“) diye adlandırılan açık oylama
yöntemine başvurulur. Bunun için tüm
Genel Kurul tarafından havale
edilir: Her yasa tasarısı Federal
Meclis Komisyonları’nda incelenir
ve görüşülür.
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Federal hükümetin
yasa girişimi

Federal Meclis’in
yasa girişimi

Eyaletler Meclisi’nin
yasa girişimi

Yasa sunumu

Yasa sunumu

Yasa sunumu

Eyaletler Meclisi
(seçmeli görüş
bildirimi)

Federal hükümet
(zorunlu görüş
bildirimi)

Federal hükümet
(karşı görüş bildirimi)
Bundestag
1., 2. ve 3. Okuma

İtiraz hakkı olan yasalar

Onay alınması gerekli yasalar
Eyaletler Meclisi

Yasanın kabulu

1)
Onay

İstişare talebi

Federal hükümet
İstişare talebi

Uzlaşı Komisyonu

Federal Meclis
Değişiklik
önerisi 3)

Değişiklik olmadan 2)

Eyaletler Meclisi
Kabul

4)

Federal Meclis

İtiraz

Değişiklik olmadan 2)
4)

Eyaletler Meclisi
Onay
verilmiyor

Onay

Federal Meclis
İtiraza
oy
çoğunluğu

oy
çoğunluğu

YASA

Federal hükümet
YASA

YASA

hazırlanır
duyurulur

Federal Cumhurbaşkanı

8

hazırlanır
duyurulur

milletvekilleri Genel Kurul salonunu
terkeder ve sırayla üzerinde „evet“, „ha
yır“ ya da „çekimser“ yazılı üç kapıdan
birinden tekrar içeri girerler. Her bir ka
pıda ikişer katip üye, oy kullanan tüm
milletvekillerini sayar ve net bir sonuç
elde edilir. „Hammelsprung“ yöntemi,
açık oylama öncesi karar yetkisi için ge
rekli sayıya ulaşılmadığı ve Başkanlık
tarafından bu doğrultuda bir kanaate
varılmadığı zaman da uygulanır.
16 federal eyalet, Eyaletler Meclisi üze
rinden federal devletin yasa koyucu gö
revine katılır. Eyaletlerin görevlerinin
kapsam alanına giren konularda Federal
Meclis’in onayı gerekir (onaylanması ge
reken yasalar). Diğer yasalarda Eyaletler
Meclisi’nin itiraz edebilme hakkı vardır
(itiraz hakkı verilen yasalar).

Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi ara
sında bir yasa tasarısı üzerinde mutaba
kat sağlanamaması durumunda Uzlaşı
Komisyonu’na başvurulabilir. Federal
Meclis’ ten ve Eyaletler Meclisi’nden
16’şar üyesi olan bu kurulun görevi,
bir uzlaşı bulmaktır. Komisyon özellikle
Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi
arasında farklı çoğunlukların bulunması
durumunda önemli bir rol oynayabilir.
Bir uzlaşı üzerine mutabakat sağlanırsa,
yeni yasanın yürürlüğe girebilmesi için
ilkönce tekrar Federal Meclis’te ve ar
dından Eyaletler Meclisi’nde oylamaya
gidilmesi gerekir.
Bazen Federal Meclis ve Eyaletler
Meclisi arasındaki görüş farklılıkları
giderilemez. Onaylanması gereken
yasalarda bu durum nihai başarısızlık
anlamına gelir. İtiraz hakkı verilen yasa
larda ise Federal Meclis, Eyaletler Mec
lisi’nin itirazına rağmen oylama yolu ile
yasayı geçirebilir.

Yasama yolu
1) Derhal reddedilirse: Federal
Meclis ya da Eyaletler Meclisi’ne
başvurulabilir
2) Yasa kararının onaylanması ya
da öneri getirilmemesi
3) Değişiklik önergesinin reddi
durumunda: ilk yasa kararı
4) Yasanın feshedilmesi önerisin
de: Federal Meclis onaylarsa yasa
feshedilir, aksi taktirde Eyaletler
Meclisi’ne sevkedilir
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Almanya’da hükümetin başı olan Fede
ral Şansölye’nin konumu güçlüdür. Si
yasetin ana hatlarını belirler ve Cumhur
başkanı’na Bakan adaylarını önerir – bu
bağlamda siyasi olarak elbette koalisyon
sözleşmesine uymak durumundadır.
Şansölye, seçim dönemi başında Federal
Meclis tarafından seçilir.
Federal Meclis, hükümet şefini yapıcı
güvensizlik oyu ile devirebilir de. Bu
nun için güven oylamasında milletvekil
lerinin çoğunluklu olarak Şansölye aley
hinde oy kullanması gerekir. Buna eş za
manlı olarak yeni Şansölye seçimi
yapılmalıdır. Bu olanaktan nitekim çok

Federal Meclis Şansölye’yi Seçer
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ender faydalanılır ve Şansölye’nin, koa
lisyon hükümetinin taraflarca feshedil
mesi ya da dağılması durumlarında ol
duğu gibi, meclisteki oy çoğunluğunu
kaybetmiş olması şart koşulur. Bu ne
denden ötürü Federal Meclis tarihinde
ancak iki defa yapıcı güvensizlik oyla
ması yapılmıştır: 1972 yılında CDU/
CSU parti meclis grubu Willy Brandt
(SPD) aleyhindeki talebinde başarısız
oldu; 1982’de ise Helmut Schmidt
(SPD), yerini CDU/CSU’nun o zamanki
muhalefet lideri Helmut Kohl’e bırak
mak zorunda kaldı.
Federal Şansölye ise yaptığı politikanın
halen milletvekillerinin çoğunluğu tara
fından destek görüp görmediğini, güven
oylamasına giderek tesbit edebilir. Fede
ral Meclis Şansölye’ye çoğunluk sağla
maz ise, Almanya Anayasası’na göre

Şansölye’nin önerisi üzerine Cumhur
başkanı Federal Meclis’i 21 gün içersin
de feshedebilmektedir. Demekki güven
oylaması, seçim dönemi sona ermeden
erken seçim yolunu açabilir. Ancak
Federal Meclis, üyeleri çoğunluk sağla
yarak yeni bir Şansölye seçerlerse, fes
hedilmek zorunda olmaz. Şimdiye kadar
Meclis’te güven oylaması beş kere yapıl
mıştır. En son 2005’te, Gerhard Schröder
tarafından: Federal Meclis kendisine gü
ven oyu vermediği için Cumhurbaşkanı,
Federal Meclis’i feshederek erken seçim
kararını vermiştir.
Federal Almanya’nın ilk kadın
hükümet şefi: Federal Meclis,
2018’de dördüncü defa olmak
üzere Angela Merkel’i (CDU/CSU)
Federal Şansölye seçti. Burada
Federal Meclis Başkanı Wolfgang
Schäuble (CDU/CSU) ile yemin
töreninde.
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Demokratik bir devlette, hükümetin
kontrol edilmesi parlamentonun klasik
görevleri arasındadır. Bu rolü özellikle
Federal Meclis’te parlamenter çoğunlu
ğu sağlayamayan ve muhalefette olan
parti grupları üstlenir. Fakat çoğunluk
sağlayan meclis grupları da parlamenter
sürece katkıda bulunarak federal hükü
meti kontrol ederler. Federal hükümet
Federal Meclis’i düzenli aralıklarla
planları ve amaçları üzerine bilgilendir
mek zorundadır.
Ana kontrol mekanizmalarından biri,
Federal Meclis’in bütçe hakkıdır. Yıllık
bütçe yasasında Federal Meclis devletin
gelir ve giderlerini belirler, Federal Ma
liye Bakanı parlamento nezdinde hesap
vermek zorundadır. Bütçe tartışmaları
hiç şüphesiz oturum yılının doruk nok
talarından biridir. Genel Kurul’daki tüm
tartışmalarda olduğu gibi burada da şu
geçerlidir: Hükümet politikası sınan
maktadır ve parlamento önünde gerek
çelendirilmek zorundadır.
Hükümetin icraatini kontrol etmek üzere
Federal Meclis’in elinde bir çok araç bu
lunmaktadır. Örneğin her bir milletvekili
hükümete yazılı olarak sorular yöneltebi
lir. Hükümete soruların yöneltildiği ve

Federal Meclis Hükümeti Kontrol Eder
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Federal Meclis’te soru sormak üzere ayrı
lan özel zamanlarda hükümet temsilcile
ri, milletvekillerinin sorularını doğrudan
yanıtlamak zorundadırlar.
Ayrıca Federal Meclis’teki parti meclis
grupları yönelttikleri „Küçük“ ve „Bü
yük Soru Önergeleri“ ile hükümetin belli
konularda yazılı bilgi vermesini talep
edebilirler. Büyük Soru Önergeleri’ne ve
rilen yanıtlar sonucunda hükümetin sor
gulandığı parlamenter tartışmaların yü
rütülmesi hiç de ender rastlanan bir olgu
değildir. Özellikle mecliste muhalefette
olan parti grupları „Güncel Saat“ denen
olanağı, hükümet politikasını eleştirel
bir şekilde ele almak üzere değerlendirir
ler. Genel çıkarları ilgilendiren güncel
konuların tartışılabildiği Güncel Saat, bir
partinin parti meclis grubunun, ya da
meclisteki milletvekillerinin en azından
yüzde beşinin talep etmesi, ya da Akil
İnsanlar Kurulu’nda varılan bir anlaşma
sonucunda gerçekleşir.
18. seçim döneminde (2013–2017) Fe
deral Hükümet’e Federal Meclis Üyeleri
tarafından toplam 14.012 yazılı ve
3.119 sözlü soru önergesi yöneltilmiş
bulunmaktadır.
Meclisten oylama sonucunda geçen yasa
sayısı 555, Genel Kurul’un olağan otu
rum sayısı 245 olarak belirtilmektedir.

18. seçim döneminde toplam olarak sa
yısı 13.000’i geçen Federal Meclis yayı
nının basılmış olması da, parlamenter
çalışmanın kapsamını çarpıcı bir şekilde
ortaya koymaktadır.
Federal Meclis Üyeleri’nin en azından
dörtte birinin talebi üzerine oluşturula
bilen Araştırma Komisyonları’nın hükü
meti kontrol etmek için keskin bir araç
oldukları anlaşılmıştır. Bu komisyonlar
da milletvekilleri, hükümet dosyalarının
kendilerine ibraz edilmesini sağlayıp,
hükümet temsilcilerini tanık olarak din
lenmek üzere çağırabilmekte, hatta kimi
zaman televizyon kameraları önünde ol
mak üzere, araştırma konusu ile ilgili
sorgulayabilmektedirler.
Federal Meclis hükümete karşı kontrol
işlevini, silahlı kuvvetlere yönelik parla
menter kontrolle görevlendirmiş olduğu
Askeri Konular Görevlisi üzerinden de
yerine getirir. Görevli, parlamentoyu Fe
deral Ordu’nun durumu üzerine bilgi
lendirir ve temel hakların ihlalinde mü
dahalede bulunur. Federal Ordu, çoğu
kez Parlamento Ordusu olarak da adlan
dırılır. Çünkü silahlı yurtdışı harekatla
rında federal hükümet, Federal Mec
lis’in onayı olmadan harekete geçemez.
Federal Meclis’te hükümetin
yer aldığı sıra: Şansölye ve Federal
Bakanlar’ın Parlamento karşısında
açıklama yapmaları ve soruları
yanıtlamaları gerekir.
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Federal Meclis milletvekilliği, her diğer
meslek gibi bir meslek midir? Elbette
değildir, çünkü milletvekilleri süreli
vekillerdir. Her genel seçimde yeniden
seçmenin oyunu almaya çalışmak zorun
dadırlar. Kendilerine yetki verilir; yani
vatandaş çıkarlarını bildikleri en iyi ve
vicdanlarına en uygun şekilde temsil
etme görevini üstlenmektedirler. Federal
Meclis’te milletvekili olarak bir çok hak
sahibi oldukları kadar bir çok kural ve
yükümlülüğü de içeren yüksek bir kamu
görevini üstlenmiş bulunmaktadırlar.
Temel olarak Almanya Federal Cumhuri
yeti’nde seçme ve seçilme hakkına sahip
herkes, Federal Meclis için adaylığını
koyabilir. Bunun için genellikle, siyasi
hedeflerini paylaştığı bir parti tarafından
aday gösterilir.

Milletvekilleri – Halkın Vekilleri
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Vicdan Özgürlüğü ve İşbirliği
Parlamentodaki çalışma çok yönlüdür.
Bundan ötürü milletvekillerinin arala
rında anlaşmaları ve çalışmalarında
eşgüdüm sağlamaları önemlidir. Bunu,
parti meclis grupları sağlar: Milletvekil
lerinin siyasi birlikleri olarak Federal
Meclis kararlarını hazırlarlar ve tüm
parlamenter çalışma için vazgeçilmez
konumdadırlar. Parti meclis grupları ol
madan Federal Meclis yüzlerce münferit
çıkara bölünürdü. Parti meclis grupları
nın özel parlamenter hakları bulunur.
Örneğin meclise yasa tasarıları ve dilek
çe sunabilir, Genel Kurul’da Güncel Saat
uygulamasını ya da açık oylama yapıl
masını talep edebilir ve federal hüküme
te büyük ve küçük soru önergeleri yö
neltebilirler.
Federal Meclis milletvekillerinin hiçbiri
parti meclis grubunun görüşüne uymak
için zorlanamaz. Bu, anayasada belir
lenmiştir: 38. madde, özgür yetki güven
cesini sağlamaktadır. Buna göre millet
vekilleri halkın bütününün temsilcisi
dirler; talimat ve emirlere bağlı değil

ve sadece vicdanlarına uymak ile yü
kümlüdürler. Bu özgürlükleri, askeri
harekatlarla ilgili oylamalarda, 1991’de
başkent ve hükümet merkezinin belir
lenmesinde, ya da kürtaj ve gen teknolo
jisi düzenlemelerinde olduğu gibi özel
likle önemli olan oylamalarda kamu
nezdinde de ifade bulmuştur.
Mecliste hiçbir parti grubuna ait olma
yan milletvekillerinin de konuşma ve
oy kullanma haklarının yanı sıra, elle
rinden hiçbir çoğunluk tarafından alına
mayan bir dizi hakları bulunur. Örneğin
Genel Kurul görüşmelerinde içtüzükte
ve genel olarak değişiklik dilekçesi baş
vurusunda bulunabilir, oylamalarla ilgili
açıklama yapabilir, hükümete sorular
yöneltebilir, ya da bir Komisyon’da
gözlemci üye olabilirler.
Tüm milletvekilleri iki imtiyaz sahibi
dir: Dokunulmazlık ve yasama bağla
mında sorumlu olmama hakkı. Dokunul
mazlık hakkı, tek tek milletvekillerine
Görüşme sonrası karar verilir:
Milletvekilleri ismen yapılan bir
oylamada.
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Parlamento ve Seçim Bölgesi Arasında
Milletvekillerinin genelde iki çalışma
yeri bulunur: Federal Meclis ve seçim
bölgesi. Seçim bölgelerinden, Federal
karşı suç işleme anında ya da ertesi gün Meclis’e liste üzerinden mi ya da doğru
dan aday olarak mı seçildiklerinden ba
tutuklanmaları durumu dışında ancak
ğımsız olarak sorumludurlar. Vatandaş
Federal Meclis’in onayı alınarak soruş
turma başlatılabileceği ya da dava açıla ların sorgu ve suallerini her zaman
bileceği anlamına gelir. Dokunulmazlık, yanıtlamak durumundadırlar, çoğu kez
yerel politikaya katkıda bulunurlar ve
Federal Meclis Üyeliği süresi ile sınırlı
milletvekili olarak yaptıkları çalışmalar
olup, ancak Federal Meclis kararı ile
üzerine bilgi verirler. Düzenli görüşme
kaldırılabilir. Yasama bağlamında so
rumlu olmama hakkı, milletvekillerinin saatleri çerçevesinde bölgelerindeki in
sanların sorunları ve ilgi alanları üzeri
hiçbir zaman Federal Meclis’te, parti
meclis grubunda, ya da bir komisyonda ne fikir sahibi olarak bu izlenimlerini
Berlin’deki çalışmalarına yansıtırlar.
ki oylamaları ya da açıklamalarından
ötürü bir mahkeme tarafından ya da res Seçim bölgelerindeki konuların başkent
mi olarak bir takibata maruz kalma ya da te de önemsenmesi amaçlanmaktadır.
başka bir şekilde parlamento dışında so Parlamenterlerin oturum haftalarındaki
programları her ne kadar yoğun olsa da,
rumlu tutulmak zorunda bırakılamaya
her parti meclis grubunun milletvekillecağı anlamına gelmektedir. İftira tarzın
rinin kendi eyaletlerini ve bölgelerini il
da hakaretler bunun dışında kalır. Bu
haklar özellikle parlamentonun çalışabi gilendiren siyasi sorunları paylaştıkları,
eyaletlere göre oluşturulan alt grupları
lirliğini güvence altına almayı amaçlar.
vardır.
Katılım yükümlülüğü: Milletvekil
leri oturum günlerinde isimlerini
yoklama listesine yazmak zorunda
dırlar.
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Medyatik Aksiyonlara Zaman Kalmaz
Hep, bir televizyon şovundan diğerine –
milletvekillerinin günlük hayatına dair
çok yaygın ama doğru olmayan bir
önyargıdır bu! Televizyon seyircileri,
Genel Kurul salonunun yarısının boş
olduğu bir Federal Meclis oturumunu
gördüklerinde de çoğu kez şaşırırlar.
Halbuki parlamenterlerin çok yönlü gö
revleri kamu tarafından pek ender farke
dilir. Günbegün yasa tasarıları, değişik
lik önerileri, önergeler ve hükümet
yanıtları, güncel konularla ilgili görüş
bildirimleri ve raporlar milletvekilleri
nin masasından geçerler. Yasa çalışmala
rının büyük bir kısmı komisyonlarda
yapılır. Milletvekilleri, iş bölümü pren
sibine göre komisyonlarda, alt komis
yonlarda ve çalışma gruplarında organi

ze olurlar. Buna, bilirkişiler, vatandaş ya
da gazetecilerle yapılan bir çok görüşme
eklenir. Milletvekilinin Genel Kurul
salonunda olması öncelikle üyesi oldu
ğu komisyonun ya da seçim bölgesinin
önemli konuları gündeme gelecekse,
temel konulardaki görüşmelerde ya da
hükümet açıklamalarında ve her halu
karda, oylamalarda gereklidir.
Bir seçim döneminde 13.000’den fazla
meclis yayını çıkar. Bunların, birçoğu
nun genel kurulda karara bağlanmadan
önce okunması, işlem görmesi ve çalış
ma gruplarında, parti gruplarında ve ko
misyonlarda tartışılması gerekmektedir.
Milletvekilleri çoğu kez, meclis oturum
larında konuşmaktan ziyade arka planda
çözüm ve uzlaşma arayışındadırlar.
Kamuoyunun gözleri altında çalış
mak: Medya, Federal Meclis’te
olanları yakından izler.
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Pazartesi
8.00
9.00
10.00

Salı

Görüşme
Seçim bölgesinden
parlamentoya
seyahat

Çarşamba

Basın görüşmesi

Çalışma grupları
toplantı ve
görüşmeleri,
çalışma toplulukları

Komisyon
toplantısı

Proje grubu toplantısı, parlamento
grubu

Genel Kurul
toplantısı, hükümete yöneltilen
soru önergeleri,
soru sorma otu
rumu, (gerekli
görülürse) gün
cel konulara ay
rılan özel meclis
görüşmesi

11.00
12.00
13.00
14.00

Büro çalışmaları

15.00

Oturum hazırlı- Parti grubu
ğı, çalışma grup- toplantısı
ları toplantıları
ve görüşmeler

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Parti grubu yönetim kurulu
toplantısı

Siyasi görüşmeler
Parti grubunun
eyaletlere göre
oluşturulan eyalet milletvekille
ri oturumu

Komisyon
toplantısının
sürdürülmesi

Akşam etkinlikleri
(Paneller, sunumlar)

Seçim bölgesinden gelen
ziyaretçi grubu

Perşembe

Cuma

Büro çalışması
Genel Kurul
Genel Kurul toplantısı (tam gün),
toplantısı
düzenli olarak ana
oturum saatlerin
de iki görüşme,
müteakiben diğer
görüşmeler, gerekli olursa güncel
konulara ayrılan
özel meclis görüşmesi, buna paralel
olarak:

seçim bölgesinden
ziyaretçi grubu,
basın görüşmesi,
büro çalışması

İstisnai olarak
kurul toplantısı

Basın görüşmesi,
dernek ve birlik
temsilcileri ve
bilim insanları
ile toplantı,
Seçim bölgesine
dönüş

Seçim bölgesinde
akşam etkinliği

22.00

Yoğun bir çalışma planı:
Oturum haftası
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Oturum Haftası
Oturum haftasında çalışmaların pürüz
süz akışı için, kesin belirlenmiş bir gö
rüşme takvimine sahip net bir gündemin
olması gerekmektedir. Seçim bölgelerin
den yola çıkan milletvekilleri pazartesi
günleri ofis çalışanları ile parlamento
haftasına hazırlanıp, etkinliklerini ve
ağırlık noktalarını belirlerler. Pazartesi
öğleden sonra parti meclis gruplarının
yönetim kurulları ve partilerin yönetim
birimleri toplanırlar.
Salı günü parti meclis grupları bir araya
gelir ve gündemdeki konuları görüşür
ler. Öğleden önce parti gruplarının
çalışma grupları toplanarak genel olarak
çarşamba günleri yapılan komisyon top
lantılarını hazırlarlar.
Uzmanlık dallarındaki çalışmalar, üyele
ri tüm parti gruplarından gelen daimi
komisyonlarda yürütülür. Burada parti
grupları, yasa tasarıları ile ilgili görüşle
rini sunar, uzlaşı arayışında bulunur ve
çoğunluğu elde edebilecek çözüm öneri
leri getirirler. Konuların son görüşmesi
ve oylaması perşembe ve cuma günleri,
kamuya açık olan Genel Kurul toplantı
larında yapılır.

Konuşma ve Karşı Konuşma –
Genel Kurulda Konuşma Süreleri
Genel Kurul oturumlarında kimin ne
kadar bir süre konuşabileceği parti
meclis grubunun büyüklüğüne bağlıdır.
Sürelerin konuşmacılara dağılımı her bir
seçim dönemi başında kararlaştırılır.
Bu bağlamda, meclis gruplarının sandal
ye dağılımının yanısıra dikkate alınan
diğer faktörler de vardır. Örneğin daha
küçük olan meclis gruplarına bir bonus
verilmesi, ya da muhalefetteki gruplara
ek süre tanınması gibi. Kararlaştırılmış
olan süre kapsamında meclis grupları
hangi üyenin hangi konuda ne kadar
bir süre söz alacağını kendi aralarında
belirlerler. Federal hükümet ve eyaletler
meclisi üyelerinin anayasaya göre pren
sip olarak sınırsız konuşma hakkı vardır.
Uygulamada ise konuşma süreleri dahil
oldukları parti meclis grubunun toplam
konuşma süresinden düşürülür. Bağım
sız milletvekillerine ayrı konuşma süresi
tanınır.
Konuşma ve karşı konuşma: Otu
rum Başkanı konuşma sürelerine
uyulmasına dikkat eder.
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Genel Kurul’da parlamenterler
arasında konuya özel görüşmeler:
Genel Kurul toplantısında araların
da görüşen milletvekilleri.
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Oturum başkanı, konuşma süresinin
aşılmaması ve konuşma ile karşı konuş
ma prensibine uyulmasına dikkat eder.
Başkan, konuşmacıların sözünü de kese
bilir ve gerekirse hatta mikrofonlarını
kapatabilir.
Oturum haftalarında sözkonusu olan
sabit gündem takvimi çalışma çerçevesini oluşturur. Parti grubu, komisyon ve
genel kurul oturumlarındaki çalışmalara
konulara özel konferanslar, sunumlar ve
basın ya da birlik temsilcileri ile görüş
meler gibi bir çok diğer randevular ekle
nir. Ayrıca bir çok defa seçim bölgesin
den, milletvekilleri ile buluşmak isteyen
ziyaretçi ya da öğrenci grupları gelir.

dığı bir mevki donanımı tanınır. Federal
Meclis’te döşeli bir büro ve milletvekili
görevleri için yurtiçinde ulaşım araçla
rından faydalanma olanağı buna dahil
dir. Ayrıca halen 4.300 avro tutarında ve
vergiden muaf olan götürü bir giderler
bedeli ile örneğin seçim bölgesindeki
büro ve Berlin’deki ikinci ikametgahın
maliyeti karşılanır. Çalışanları için
Bürolar, Ödemeler, Götürü Bedeller –
öngörülen bir götürü tutar ile milletve
Çalışma Esasları
killeri Berlin’de ve seçim bölgelerindeki
Süreli milletvekili görevi için parlamen bürolarında çalışanların (asistanları ve
toya seçilen ve orada çok yönlü görevle büro elemanları) maaşlarını öderler. Sa
hip oldukları mevkileri için milletverini sorumluluk bilincine sahip olarak
killerine vergilendirmeleri gereken bir
yerine getirmesi amaçlanan kimsenin
mesleki açıdan dezavantaja uğramaması tazminat ödemesi yapılır. Yasa yolu ile
belirlenen bu ödemenin tutarı 2018 yılı
öngörülür. Bu nedenle tüm milletvekil
lerine ayni ve maddi kaynakların sağlan itibariyle ayda 9.800 avro kadardır.
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Federal Meclis Başkanı
Federal Meclis Başkanı parlamentonun
en üst temsilcisidir. Başkan ve Başkanvekilleri ile birlikte Federal Meclis’in en
üst kurulu olan Başkanlık Divanı oluşur.
Devletin başında olan Federal Cumhur
başkanı’ndan sonra Federal Meclis Baş
kanı protokolde Federal Şansölye ve di
ğer anayasal organların başkanlarından
önce ikinci sırada gelir. Bu şekilde yasa
koyucu erkin (yasama) yürütme erkin
den (yürütme) önce gelmesi, yani Fede
ral Meclis’in sıralamada hükümetten
önce gelmesi ile ifade bulur.
Federal Meclis Başkanı Federal Meclis’in başıdır ve Başkanvekilleri ve Akil
İnsanlar Kurulu ile birlikte Federal Mec
lis’in işleyişini düzenler. Parlamentonun
haklarını korur ve dışa karşı temsil eder.
Federal Meclis Başkanı meclis içersinde

Federal Meclis’in Önemli Organları ve Kurulları
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söz hakkı ve polis erkine sahip olduğu
gibi Başkanvekilleri ile birlikte Federal
Meclis’te idaredeki önemli personel ka
rarlarını verir. Meclis Başkanı, seçim dö
nemi süresi için seçilir ve Başkanvekille
ri ile dönüşümlü olarak Genel Kurul
oturumlarını yönetir. Kendisinin ve
Başkanvekillerinin konumu özellikle
parlamentonun Genel Kurul oturumları
na Başkanlık yaptıkları zaman çarpıcı
şekilde görülür. Burada özellikle görüş
melerin adil ve tarafsız bir şekilde yöne
tilmesi, tartışma kurallarına uyulması,
görevlerin konuya uygun şekilde ele
alınması ve mecliste asayişi koruma yükümlülüğü hakimdir. Milletvekillerin
den birinin parlamenter düzeni ihlal
etmesi durumunda Federal Meclis Baş
kanı milletvekilini uyarabilir, düzeni
bozmamasına dair ihtarda bulunabilir,
sözünü kesebilir, para cezasına çarptıra
bilir, ya da milletvekilini 30 güne kadar
bir süre için görüşmelerden menedebilir.
19. seçim döneminde Federal Meclis
Başkanı olarak Wolfgang Schäuble
(CDU/CSU) seçilmiştir.

Federal Meclis Başkanlık Divanı
Federal Meclis Başkanı ve Başkanvekille
ri Federal Meclis Başkanlık Divanı’nı
oluştururlar. Divan, seçim dönemi süresi
için seçilir. Başkanlık Divanı üyeleri
Federal Meclis kararı ile görevlerinden
alınamazlar. Başkanlık Divanı düzenli
olarak Federal Meclis’in her oturum
haftasında toplanarak meclis yönetimi ile
ilgili konuları görüşür. Thomas Opper
mann (SPD), HansPeter Friedrich (CDU/
CSU), Wolfgang Kubicki (FDP), Petra Pau
(Sol Parti) ve Claudia Roth (Birlik 90/
Yeşiller) Federal Meclis Başkanı Wolf
gang Schäuble’nin (CDU/CSU) 19. seçim
dönemi Başkanvekilleridir.
Federal Meclis Başkanı ve Başkan
vekilleri: Wolfgan Schäuble (CDU/
CSU), Thomas Oppermann (SPD)
ve HansPeter Friedrich (CDU/
CSU) ile (altta soldan sağa) Wolf
gang Kubicki (FDP), Petra Pau
(Sol Parti), Claudia Roth (Birlik 90/
Yeşiller).
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Parti Meclis Grupları
Meclis grupları, Federal Meclis’in siyasi
motorudur. Büyüklükleri ve bileşimleri
federal seçimlerin sonuçlarını yansıtır.
Federal Meclis’teki çalışma önemli dere
Federal Meclis ile ilgili konuların dü
cede meclis gruplarınca belirlenir. Bir
zenlenmesi açısından Başkanlık Diva
meclis grubu oluşturabilmek için Fedenı’na, bileşimi parti gruplarının büyük
ral Meclis Üyeleri’nin en azından yüzde
lüğüne göre oluşturulan Akil İnsanlar
beşine ihtiyaç vardır. Meclis grupları
Kurulu destek sağlar. Kurul, meclisin
şeklen önemlidir. Çünkü Akil İnsanlar
en yaşlı üyelerinden değil, deneyimli
Kurulu ve parlamento komisyonları ile
milletvekillerinden oluşur.
komisyon başkanları meclis gruplarının
Meclis Başkanı’nın başkanlığını üstlen
büyüklüklerine göre belirlenir. Fakat
diği Akil İnsanlar Kurulu, Başkanlık
meclis grupları içerik açısından da
Divanı üyeleri ve diğer 23 üyeden olu
şur. Oturumlarına federal hükümetin bir önemlidir: Bir taraftan ülkenin dört bir
temsilcisi de katılır. Akil İnsanlar Kuru köşesindeki siyasi akımlarla parlamentodaki uygulama arasında bağlayıcı bir
lu, Başkanı yönetim işlerinde destekler
rol oynarlar, diğer taraftan ise Federal
ve Başkan, ya da Başkanlık Divanı’na
özel olmayan iç işleyiş üzerine karar ve Meclis kararlarını hazırlayanlar olarak.
rir. Akil İnsanlar Kurulu’nun en önemli Bunun için tek tek meclis grupları içer
görevi Federal Meclis’in çalışma planını sinde, ilgili komisyonlarda görüşülen
ve Genel Kurul oturumlarının gündemi konulara eşlik eden ve meclis grubunun
ni belirlemektir. Ayrıca Meclis’in onuru tutumunu hazırlayan çalışma grupları
oluşur. Bu nedenle sadece milletvekille
ve hakları, ya da içtüzüğün yorumu ile
ilgili tartışmalı konuları ele alarak müm rinin değil, meclis grubunun da çalışma
ları için araştırma ve danışmanlık yapan
kün olduğunca uzlaşı sağlaması öngö
uzmanları olur.
rülmüştür.
Akil İnsanlar Kurulu
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solda:
19. seçim dönemi parti meclis grubu
başkanları: (üst sıra soldan sağa)
Ralph Brinkhaus (CDU/CSU),
Andrea Nahles (SPD),
Alexander Gauland ve
Alice Weidel (AfD),
Christian Lindner (FDP);
(alt sıra soldan sağa)
Sahra Wagenknecht ve
Dietmar Bartsch (Sol Parti),
ile Katrin Göring Eckardt (Birlik 90/
Yeşiller) ve
Anton Hofreiter (Birlik 90/Yeşiler).

üstte:
Parlamento binasında parti grupla
rına ayrılan kat: Parti grupları par
lamentonun önemli karar merkez
leridir.
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Bir partinin tüm milletvekillerinin bir
araya geldiği yer olarak – ya da CDU/
CSU grubunda olduğu gibi, kardeş parti
lerin birleşmesi şeklinde meclis grupları,
parlamenter işleyiş içersinde önemli,
çoğu kez anahtar konumdadırlar. Sadece
yeni yasa tasarıları, ya da Genel Kurul
oturumlarında izlenecek siyasi rota üze
rine karar vermekle yetinmeyip, çoğu
kez „parlamento içersinde parlamento“
gibi bir konumu da üstlenirler. Bir parti
meclis grubunun üyeleri her ne kadar te
mel siyasi görüşlerinde hemfikir olsalar
da ayrıntılarda farklı bir çok görüş de
olur. Tartışma ve irade belirleme aşama
larında parti meclis grupları ille de tek
bir görüşte buluşmayabilirler. Dolayısıy
la aynı Genel Kurul’da ayrı meclis grup
ları arasında olduğu gibi, tek bir meclis
grubu içersinde de görüş farklılıklarının
giderilmesi ve mümkün olduğu kadarıy
la ortak bir noktada buluşulması önce
sinde, sürekli yeniden canlı bir şekilde
ve kimi zaman da oldukça karşıt olan
görüşlerin tartışıldığı olur. Bu da meclis
gruplarının siyasi parlamenter süreç
içersinde kilit bir konumda olmasını
beraberinde getirir.

Komisyonlar
Kararlarını hazırlamak üzere Federal
Meclis komisyonlar kurar. 19. seçim
döneminde olağan üye sayısı 14 ile 49
arasında değişen ve aynı sayıda yedek
üyesi olan 24 daimi komisyon vardır.
Komisyonlar, tüm parlamentonun kurul
larıdır. Bu nedenle bileşimleri, meclis
gruplarının sandalye sayısı oranlarına
göre belirlenir. Meclis grupları kendi
aralarında ayrıca, kaç komisyonun oluşacağı, hangi görevleri üstlenecekleri
ve kaç üyeleri olacağı konularında anla
şırlar. Dört komisyon ise anayasa tarafın
dan şart koşulur: Savunma Komisyonu,
Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği
Konuları Komisyonu ve Dilekçe Komis
yonu.
Federal Meclis Komisyonları bu
şekilde çalışıyorlar.
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Genel Kurul

Genel Kurul sunu
lan yasa tasarı
ya da teklifini
1. okuma sonra
sında havale eder.

Genel Kurul örneğin
kapsamlı değişiklikler
yapıldıysa metni tamamen ya da kısmen havale eder.

Genel Kurul metni, birden
fazla konuyu kapsam alanına alması durumunda istişarede bulunulması için
havale eder.

Sorumlu Komis
yon, Genel Ku
rul’daki 2. Okuma
için karar tavsiye
sinde bulunur.

Sorumlu
Komisyon

İstişareye
katılan Komisyon

Yasa tasarısı ya da teklifini ayrıntılı bir şekilde
görüşerek çoğunluğu
sağlayabilecek haliyle
Genel Kurul’a sunar.

Alt Komisyon bir
karar önerisini ya da
Kararı hazırlar

Görüş bildirimi

Sorumlu Komisyon
tarafından dikkate
alınması gereken bir
görüş bildirimini
hazırlar.

Komisyon karar
metnini Alt Komisyon’a
havale eder

Komisyonlar, federal
hükümetin parlamenter
denetimi kapsamında
kendilerinin belirlemiş
oldukları konuları ayrıca
ele alma hakkına sahip
olup, kendi yetki alanlarına giren konuları Genel
Kurul tarafından görevlendirilmiş olmamalarına
rağmen görüşebilirler.

Alt Komisyon
belli kısmi alanlardaki konular
için görevlendirilebilir
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Federal Meclis Komisyonları genel ola
rak içerik açısından federal bakanlıkla
rın görev dağılımını yansıtmaktadırlar
ki bu da, federal hükümetin parlamento
tarafından denetlenmesine hizmet eder.
Ancak Federal Meclis’in kendine özel
siyasi ağırlık noktalarını belirlediği
istisnalar da vardır. Örneğin Seçim
Denetimi, Dokunulmazlık ve İçtüzük
Komisyonu, İnsan Hakları ve İnsani
Yardım Komisyonu, Turizm ve Spor Ko
misyonları. Komisyon toplantıları genel
olarak kamuya kapalıdır.
Yeni yasalar üzerine olan çalışmalar ön
celikle komisyonlarda yürütülür. Fede
ral Meclis’in Genel Kurul görüşmelerini
ve çoğunluğu elde edebilecek karar öne
rilerini hazırlarlar. Komisyonlarda mil
letvekilleri, siyasetin kısmi bir bölümü
üzerine odaklanırlar. Genel Kurul’un
kendilerine havale ettiği yasa tasarılarını
görüşerek komisyonda bir uzlaşı bulma
ya çalışırlar. Gerekli olursa komisyonlar,
uzmanlık bilgilerinden faydalanmak
üzere dışarıdan da uzman çağırabilirler
(Hearings). Federal Meclis, komisyonla
rın sonuçta hazırladıkları karar önerileri
temelinde ilgili yasayı çıkartır.

Araştırma Komisyonları
Araştırma komisyonlarını oluşturma
hakkı, Federal Meclis’in federal hükümeti
denetlemesi açısından önemli bir araçtır
(Alman Anayasası, madde 44). Milletve
killerinin en azından dörtte birinin bunu
talep etmesi üzerine Federal Meclis’in
hatta, araştırma komisyonu kurma yü
kümlülüğü oluşur. Araştırma komisyonları hükümet ve idarede muhtemel istis
marları, ya da politikacıların muhtemel
hatalı davranışlarını incelerler. Bunun
için tanıkları ve bilirkişileri dinleyebilir
ler ve dosyaları istetebilirler. Araştırma
komisyonu elde ettiği sonuçları Genel
Kurul için hazırladığı bir raporda özetler.
Silahlı Kuvvetlerin etkin bir parlamenter
denetimini sağlamak için Savunma
Komisyonu her zaman Araştırma Komis
yonu’na dönüşme hakkına sahiptir.
Uzmanların görüşleri alınır: Bilir
kişilerin dinlenilmesi, komisyon
çalışmasının bir parçasıdır.
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Anket Komisyonları
Milletvekillerinin en azından dörtte
birinin bunu talep etmesi üzerine Fede
ral Meclis kapsamlı ve önemli kararların
hazırlanması için anket komisyonları
kurmak zorundadır. Anket komisyonları
milletvekillerinden ve dışarıdan gelen
uzmanlardan oluşur. Federal Meclis’e
raporlar ve öneriler sunarlar.

lir. Yasaların vatandaşı nasıl etkilediğini
Dilekçe Komisyonu bu şekilde birinci
elden öğrenir. Dilekçe Komisyonu Fede
ral Meclis’e ilgili bireysel başvuruyu,
örneğin federal hükümete dikkate alma,
üzerinde düşünme ya da bilgi edinme
amacıyla havale etmeyi önerebilir.
Askeri Konular Görevlisi

Her asker, şikayetlerini doğrudan ve
resmi yoldan olmadan Almanya Federal
Meclisi Askeri Konular Görevlisi’ne
yöneltme olanağına sahiptir. Askeri Ko
nular Görevlisi genel olarak, askerlerin
temel haklarının ihlal edildiği sonucunu
doğuran her bir olaydan haberdar oldu
Dilekçe Komisyonu
ğu zaman devreye girer. Federal Mec
Bireysel başvuru üzerinden Almanya’da lis’in ya da Savunma Komisyonu’nun
herkes siyaseti, ya da toplumsal birlikte talimatı üzerine belli durumları inceler,
yaşamı şekillendirmeye katkıda buluna ya da tek sorumluluk sahibi olarak hare
kete geçer. Böylece Askeri Konular Gö
bilir. Böylece herkese parlamentoya
revlisi Silahlı Kuvvetler’in parlamenter
doğrudan giden açık bir yol olur. Birey
denetimi açısından Federal Meclis’in
sel başvuru hakkı bir temel hak olup
yardımcı bir koludur. Askeri Konular
1949’dan beri anayasada güvence altın
Görevlisi yılda bir kere Federal Meclis’e
dadır. Federal Meclis’e iletilen ricalar
ya da şikayetler, bunları inceleyen ve gö çalışmalarının sonucu hakkında rapor
rüşen Dilekçe Komisyonu’na yönlendiri verir.
Askerlerin avukatı: Askeri konular
görevlisi HansPeter Bartels (solda)
zamanın Federal Meclis Başkanı
Norbert Lammert (CDU/CSU) ile
yemin töreninde.
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Demokrasilerde tüm devlet erki halktan
kaynaklanır. Seçmenler iktidarlarını bel
li bir süre için halkın vekillerine devre
derler. Ülkeyi kimin yöneteceği, kimin
yasaları yapacağı – herşey seçmenlerin
oy pusulasına yaptıkları iki çarpı işareti
ne bağlıdır. 24 Eylül 2017 tarihinde
19. Federal Meclis seçimleri yapıldığın
da seçim gününde en azından 18 yaşın
da olan tüm Almanların oy kullanma
hakkı vardı.

Federal Meclis Seçimleri
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En azından 18 yaşında olan her Alman
vatandaşı seçilmek üzere adaylığını ko
yabilir. Federal Meclis’e seçilen herkes,
vatandaştan yetki almış olur. Halk onla
rı, belli bir süre için, yeni bir Federal
Meclis seçilene kadar görevlendirmiştir.
Her federal seçimde seçmenlerin verme
leri gereken iki karar vardır. Birinci oy
hakları ile seçmenler, kendilerini Ber
lin’de şahsen kimin temsil edeceğini be
lirlerler. Kendi seçim bölgesinde birinci
oyların çoğunluğunu alan her aday bu
şekilde doğrudan yetki alarak Federal
Meclis’e girer.
Federal Almanya’da SchleswigHolstein
eyaletindeki Flensburg (Seçim Bölgesi
1)’den Saarland eyaletindeki Homburg
(Seçim Bölgesi 299)’a kadar toplam 299
seçim bölgesi vardır. Federal Meclis’teki
partiler arasındaki güç oranı açısından
belirleyici olan ise ikinci oy hakkıdır.

Bu ikinci çarpı işareti ile seçmenler Fe
deral Meclis’te hangi partinin ya da par
tilerden oluşan koalisyonun aralarından
Şansölyeyi seçebilecek kadar güçlü ola
cağına karar verir. Bir ya da birden fazla
eyalette uygun olarak gördüğü adayları
eyalet listelerinde belli bir sıralamaya
koyan her parti Federal Meclis’te san
dalye sahibi olmaya aday olabilir.
Bir parti ikinci oy oranına göre bir fede
ral eyalette on milletvekili elde ettiyse
ve aynı eyalette dört doğrudan milletve
kili çıkarttıysa, geriye partinin eyalet lis
tesi adayları ile doldurabileceği altı mil
letvekilliği kalır. Ancak seçime katılan
tüm partilerin yüzde beş barajını geçme
leri gerekir: Federal Meclis’e girmek is
teyen her partinin Almanya genelinde
Doğrudan yetkilendirme, liste
sırası, milletvekili fazlası:
19. Federal Meclis‘in 709 Milletve
kili Berlin parlamento binasında
toplanıyorlar.
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ikinci oyların en azından yüzde beşini
almış olması gerekir. Tek istisna: bir par
ti en azından üç doğrudan seçilen mil
letvekili çıkartırsa, barajdan bağımsız
olarak ve elde ettiği ikinci oy oranına
göre Meclis’e girer. Baraj ile, partiler sis
teminin parlamentoyu zayıflatacak bir
parçalanma yaşamasına engel olunması
amaçlanır.
Federal Meclis Milletvekili sayısının ya
rısı prensip olarak eyalet listeleri üzerin
den dağıtılır. İkinci yarısı ise doğrudan
seçilenlere dağıtılır. 18. Federal Mec
lis’in (seçim dönemi başındaki) 631 mil
letvekilinin 598’i bu şekilde seçilmiştir.
Buna ilaveten oluşan 33 sandalye 4 mil
letvekili fazlasından ve denkleştirme so
nucunda oluşan 29 milletvekili hakkın
dan kaynaklanmaktadır.

Milletvekili fazlası, bir partinin Federal
Meclis’e, bir eyalette aldığı birinci oy
sayısı üzerinden, eyalet genelinde aldığı
ikinci oy sayısına göre hakkı olan millet
vekili sayısından fazla milletvekili soka
bilmesi sonucunda oluşur. 2013 genel
seçimlerinden itibaren bu milletvekili
fazlası için ek sandalye sayısı belirlene
rek (denkleştirme milletvekilleri) sonuç
ta ikinci oylar üzerinden edinilmiş olan
sandalye dağılımına eşdeğer oranda
dengelenmektedir. Bu nedenden ötürü
19. seçim döneminde denkleştirme
üzerinden SPD 19, FDP 15, AfD onbir
ve Sol Parti ile Birlik 90/Yeşiller onar
milletvekili çıkarmıştır.
Federal Meclis bu şekilde şeçilir.
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Oy pusulası
İkinci oy Parti

Birinci oy Aday
A
B
C

Doğrudan seçilme
Doğrudan seçilme
Doğrudan seçilme

Eyalet listesi aday 1 ile
Eyalet listesi aday 2 ile
Eyalet listesi aday 3 ile

Çoğunluk seçimi

Nisbi seçim yöntemi

Seçim bölgesi adayları
(birinci oy)

Doğrudan seçilen milletvekilleri

299
Milletvekili

1
2
3

Eyalet listeleri
(ikinci oy)

Aldığı ikinci oy sayısı,
partinin sandalye
sayısını belirler.

709
Milletvekili

Eyalet listesi adayları

410*
Milletvekili

*19. Seçim Dönemi başında fazla
dan elde edilen 46 ve denkleştirme
sonucunda oluşan 65 Milletvekili
ile.
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20 Haziran 1991’de Almanya Federal
Meclisi, parlamento ve hükümeti
Berlin’e taşıma kararını aldı. Parlamen
tonun yeri Akil İnsanlar Kurulu’nun
verdiği karara göre Reichstag binası ol
malıydı. Uluslararası mimarlık ihaleleri
sonucunda Berlin Spree nehri kemerin
de yeni bir parlamento bölgesi oluştu.
Yenilenen ve cam kubbesinin içinde
gezilebilen Reichstag binası ise bölgenin
simgesi haline geldi. Dünyanın dört
bir köşesinden her yıl üç milyon kadar
insan Berlin’deki Federal Meclis binalarını ziyaret etmektedirler.
Reichstag binası çevresinde üç yeni
parlamento binası yapıldı: Jakob-KaiserHaus, Paul-Löbe-Haus ve Marie-ElisabethLüders-Haus. Bu binalar üstün işlevselli
ği ve yenilikçi, çevre dostu teknolojiyi
temsili ve şeffaf bir mimari ile bağdaştır
maktadırlar.

Parlamento Binaları
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Almanya’da parlamenter
demokrasinin merkezi:
Berlin’deki Reichstag Binası
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Reichstag Binası
Kudretli cephesi ile etkileyici bir yapı –
Reichstag binası insanı daha ilk bakışta
etkiliyor. İçersinde ziyaretçiler teknolo
jik imkanların en son halini yansıtan
modern bir donanımla karşılaşıyor.
İngiliz mimar Norman Foster, Reichstag
binasının tarihi zırhını koruyup aynı
zamanda modern, dünyaya açık bir par
lamento mekanını yaratmayı başarmış
bulunmaktadır. Reichstag binasının dış
görünüşü değişmedi. Fakat modern öge
ler katıldı; eski mimari, fütürüst bir hava
veren formlarla birleşiyor; bir taraftan
hafif, diğer taraftan serinkanlı bir işlev
sellik yeni bir ahenkle bütünleşiyor.
Bodrum ve giriş katı parlamento sekre
teryasına ve bina tekniği ile tedarik
bölümlerine ayrılmıştır. Bir üst katta
milletvekillerinin toplandıkları büyük
salonu ile Genel Kurul katı bulunmakta
dır. Bir üst katta ziyaretçi katı, bir üstte
Başkanlık katı, ve bunun üstünde parti
gruplarına ayrılan alan ve en son olarak
çatı katındaki teras ve kubbe bulunmak
tadır.

Birinci kattaki Genel Kurul salonunun
bulunduğu kat kapıların mavi renginden
ayırt edilebilmektedir. Bu kat milletve
killerine, yanlarında çalışanlara, federal
hükümet üyelerine ve Batı Lobi diye ad
landırılan bölümü, medya temsilcilerine
ayrılmıştır.
Genel Kurul salonunun çevresinde Ge
nel Kurul’un yanı sıra süren parlamen
ter hayata yer ayrılmıştır. Başta kıvrımlı
koridorlar , kütüphane ve Doğu Lobi
gelir. hükümet üyelerine ayrılan odalar
da bulunduğu gibi ismen yapılan oyla
malarda ya da gizli oylamalarda oyları
saymak için bir salon da bulunmaktadır.
1.200 metrekarelik Genel Kurul salonu
Reichstag binasının kalbidir. 24 metrelik
yüksekliği ile tüm binayı kapsar ve içi,
etrafında kümeleşen katların hemen
hepsinden olduğu gibi avlular ve diğer
bir çok bakış açısından da görülebilir.
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Reichstag mavisi: Genel Kurul
salonundaki sandalyelerin rengi
Federal Meclis için özel olarak
tasarlandı.
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Genel Kurul ve Oturma Düzeni
Genel Kurul oturumlarını ziyaret eden
ler için Reichstag binasında Genel Kurul
katının hemen üstüne bir ara kat çekil
miştir. Genel Kurul salonundaki ziyaret
çi tribünlerinden milletvekillerinin ça
lışmalarına fevkalade güzel bir bakış
açısı sunuluyor. Yarım daire şeklinde
düzenlenen altı tribün ziyaretçiler,
Federal Meclis’in resmi konukları ve
gazeteciler için toplam 430 kadar yer
sunmaktadır. Buradan gözünüze Genel
Kurul salonunun arka duvarı önündeki
camdan panoya asılı Federal Meclis Kar
talı ilişiyor. Hemen ayaklarının altında
Almanya Federal Meclisi Başkanı ya da
Başkanvekilleri’nden biri ve iki katip
üyeden – bunlar, Federal Meclis’teki ko
alisyon ve muhalefet parti gruplarından
birer milletvekilidir – oluşan oturum
başkanlığının koltukları bulunuyor.
Bunların önünde konuşmacı kürsüsü
ve stenografların sırası yer alıyor.
Ziyaretçi tribünlerinden bakıldığında
oturum başkanının solunda hükümetin
ve sağında Eyaletler Meclisi’nin yerleri

bulunur. Eyaletler Meclisi ve oturum
başkanlığı arasında Federal Meclis’in
Askeri Konular Görevlisi yer alır. Baş
kanlık kürsüsünün karşısında parti
gruplarına göre ayrılan milletvekili kol
tukları bulunur. Başkan’dan bakıldığın
da sağda CDU/CSU grubu, ortada
Birlik 90/Yeşiller milletvekilleri yer
alır. Sol taraflarında SPD milletvekilleri
oturur ve en solda Sol Parti grubunun
yerleri gelir (bknz. şema S.5)
Koyu yeşil renkteki kapılarından anlaşılabilen ziyaretçi katında ayrıca
milletvekillerinin ziyaretçileri ile olan
görüşmeleri için ayrılan konferans ve
bilgilendirme salonları vardır.
Başkanlık Divanı ve Gruplar
Ziyaretçi katının üstünde bordo kırmızı
sı renkli kapıları ile ikinci katta Federal
Meclis Başkanı’nın ve yardımcılarının
ofisleri, Federal Meclis idari yönetimi
nin ofisleri ve Akil İnsanlar Kurulu’nun
oturum salonu bulunmaktadır.
Gri renkteki kapılarından anlaşıldığı
gibi üçüncü kat parti gruplarına ayrıl
mıştır. Burada, grupların salonları, yöne
tim kurulu salonları ve kabuller için de
kullanılabilen basın lobisi bulunur.
Bordo kırmızısı: Başkanlık Diva
nı’ndan doğrudan Genel Kurul
salonuna bakılıyor.
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Kubbe: Ziyaretçilerin Gözbebeği
Parti gruplarına ayrılan katın üstünde
çatı katı terası uzanır. Oradan, çapı
40 metre olan ve 47 metre yükseklikten
Berlin’in dört bir tarafını kapsayan man
zarayı önünüze seren kubbeye ulaşırsı
nız. Kubbenin alt ve üst kenarı açık
olduğu için havada serbest bir kapsül
izlenimi bırakır. Tepesi sokak seviyesi
nin 54 metre yükseğinde kalmaktadır.
Işık açısının iyi olduğu zamanlarda kub
benin ayağından aşağı bakarak Genel
Kurul salonunu da görebilirsiniz.
Ekolojik Açıdan Güneş Tarafında
Reichstag binası ve çevresindeki Federal
Meclis binalarında çevre dostu ve kay
nak kullanımında tasarruflu teknoloji
den faydalanılmıştır. Federal Meclis ve
federal hükümetin öngördüğü enerji ta
sarruf tasarımı binanın modernleştirme
ve yeniden yapılanma çalışmalarına
yansıtıldı.
Reichstag binasında cam kubbenin orta
sında hortum şeklindeki ve 360 aynalı
huni, gün ışığını Genel Kurul salonuna
yönlendiriyor. Huninin içinde ısı dönü

şümünü sağlayan bir tesisat Genel Kurul
salonundan aldığı kullanılmış hava
enerjisini binayı ısıtma amacıyla değer
lendiriyor. Binanın güney çatısında
300 metrekarelik güneş enerjisi panelleri
temiz elektrik kaynağı hizmeti veriyor.
Benzeri düzenekler Paul-Löbe-Haus ve
Jakob-Kaiser-Haus binalarının çatıların
da da döşenmiştir.
Parlamento semtinin toplu ısı enerji
santralleri ekolojik tasarımın ana ekseni
ni oluşturuyor. Santrallerin motorları
kolza yağından kazanılan biyodizel ile
çalışıyorlar.
Elektrik üretiminde oluşan ısı, birleşik
güç-ısı-soğutma prensibine göre parla
mento binalarının ısıtması için kullanı
lıyor. Parlamento binalarının güç sant
ralleri bu teknoloji ile elektrik enerjisi
nin yüzde 50’si kadarını ve ısıtma ile
soğutma enerjisinin yüzde 100’ünü üre
tebiliyorlar. Tüketilmeyen ısı soğutma
amacıyla ısıyı absorbe eden soğutucu
makinada ya da yazın sıcak su olarak
300 metre kadar derinlikte bulunan top
rak katmanında depolanarak kışın geri
besleme yapılabilmektedir.
Parlamentonun tepesine çıkılıyor:
Reichstag binasının kubbesini yıl
da yaklaşık üç milyon kişi ziyaret
ediyor.
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Reichstag Binasının Kronolojisi
5 Aralık 1894
Reichstag binası (Mimar: Paul Wallot)
on yıllık yapım zamanından sonra açılır
9 Kasım 1918
Philipp Scheidemann , aynı gün öğlen
İmparatorluk Şansölyesi Max von
Baden’in kendi başına buyruk olarak II.
Wilhelm’in istifasını duyurmasından
sonra, Reichstag binasının bir pencere
sinden Cumhuriyeti ilan eder.
27 Şubat 1933
Başlarında Adolf Hitler’in bulunduğu
Nasyonalsosyalistler iktidarı ele geçir
dikten sonra Reichstag binası yangını
Almanya’da parlamenter demokrasinin
sona ermesinin simgesi ve siyasi karşıt
ların takibatına bahane olur.

Mayıs 1945
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile
Reichstag binasında Nasyonalsosyalist
Almanya’ya karşı elde edilen zaferin
işareti olarak Sovyet ordusunun kızıl
bayrağı dalgalanır.
9 Eylül 1948
Berlin’in Sovyetler Birliği tarafından
bloke edilmesi üzerine 350.000’den faz
la Berlinli Reichstag binasının önünde
bir gösteri için toplanırlar. Büyükşehir
Belediye Başkanı Ernst Reuter, ağır tah
ribata uğramış binanın önünde „Dünya
halkları … Bu kente bakın.“ çağrısını
içeren ünlü konuşmasını yapar.
Tarihin izleri: Yeniden yapılan
mada Sovyet askerlerinin duvar
yazıları özenle korundu.
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13 Ağustos 1961
Duvarın yapılmasından sonra Berlin
Duvarı doğrudan Reichstag binasının
önünden geçmektedir. Buna rağmen
binanın Paul Baumgarten’in planlarına
göre gerçekleşen yenilenme çalışmaları
tamamlanır. 1973‘ten itibaren tarihi bir
sergi mekanı ve kurullar ve parti grupla
rının toplanabileceği bir yer olarak hiz
met verir.
4 Ekim 1990
İlk birleşik Almanya Federal Meclisi’nin
Reichstag binasındaki oturumu.
20 Haziran 1991
Bonn’daki Federal Meclis 320’ye karşı
338 oyla merkezini tekrar Berlin’e
Reichstag binasına alma kararını verir.
Yapılan bir ihale sonucunda İngiliz
Mimar Norman Foster binanın yeniden
yapılanması ile görevlendirilir.

Mayıs 1995
Akil İnsanlar Kurulu karşıt tartışmalar
sonucunda modern ve içi gezilebilecek
cam bir kubbe yapılması kararını alır.
Haziran / Temmuz 1995
Sanatçılar Christo ve Jeanne-Claude
Reichstag binasını kumaşla kaplarlar.
Bu sanat eyleminden sonra binanın
yeniden yapılanması başlar.
19 Nisan 1999
Federal Meclis yeniden yapılanan
Reichstag binasını Berlin’de devralır.
Norman Foster federal Meclis Başkanı
Wolfgang Thierse’ye binanın sembolik
anahtarını teslim eder.
Yaz 1999
Federal Meclis Bonn’dan Berlin’e taşı
nır, 6 Eylül’de Federal Meclis’in ilk
oturum haftası başlar.
Parlamento tarihinin irdelenmesi:
Jenny Holzer’in Reichstag ve
Federal Meclis Milletvekillerinin
konuşmalarını içeren „Reichstag
binası için yerleştirme“ adlı eseri.
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Paul-Löbe-Haus
Reichstag binasının yanında Paul-Lö
be-Haus bulunur. Adını Weimar Cumhu
riyeti’nin son demokratik Reichstag Baş
kanı’ndan alan Spree nehri kemerindeki
bina, Berlin’in daha önce bölünmüş olan
iki tarafını Spree nehrinin üzerinden
birleştiren „Federal Kuşak“ başlıklı mi
mari tasarımın bir parçasıdır. Uzunluğu
200 metre, eni 100 metre civarında olan
bina, komisyonların iki katlı oturum sa
lonlarını sekiz yuvarlak yapı içersinde
barındırmaktadır. Paul-Löbe-Haus’da ay
rıca milletvekillerine ayrılan 510 kadar
oda, komisyon sekreteryaları ve araların
da halkla ilişkiler ve ziyaretçi hizmetleri
de bulunan federal meclis idaresi için
450 ofis vardır.

Paul Löbe (1875 –1967)
Sosyaldemokrat Paul Löbe 1919’da
Weimar Ulusal Meclisi’nin Üyesi olur,
1920’de Reichstag Üyesi ve Reichstag
Başkanı olur – bu görevini 1932’de
Nasyonalsosyalist Hermann Göring’e
vermek zorunda kalır.
SPD-yayın organı „Vorwärts“ editörü
olarak parti paralarını zimmetine geçirme bahanesiyle altı ay tutuklu kalır.
Daha sonra Carl Friedrich Goerdeler
çevresinde odaklanan direnişçi grupla
bağlantıya geçer ve 20 Temmuz 1944
tarihli suikast sonrasında yeniden
tutuklanır.
Savaş sonrasında Löbe derhal tekrar
SPD için ve editör olarak çalışmaya
başlar ve 1948/49’da Parlamenter Kurul
üyesi olarak Temel Yasa’nın oluşumuna
önemli katkıda bulunur. 1949’da Almanya Federal Meclisi’nin ilk kurucu
oturumunun yaş itibariyle Başkanı
olarak açılışını yapar.
İsim babası: Paul Löbe’nin bir
büstü, adını alan parlamento
binasının girişinde duruyor.
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Davet eden açıklık: Paul-LöbeHaus binasının batı girişi.
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Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
Adını liberal siyasetçiden alan yeni Fe
deral Meclis yapısı parlamentonun bilgi
ve hizmet merkezidir. Kütüphane, arşiv
ve basın belgelendirmesinin de bulun
duğu bina, içerdiği 1,4 milyon cilt ile
dünyanın en büyük parlamento kütüp
hanelerinden birini barındırmaktadır.
Kütüphanenin yuvarlak yapısının bilgi
ve danışma katının altında içinde sade
ce Berlin Duvarı’nın bir parçası olan bir
salon vardır. „Hinterland“ duvarı diye
adlandırılan bölüme ait bu parça duva
rın yıkım öncesi yerinde bulunarak,
mekanın tarihine işaret ediyor. Ayrıca
büyük bir salon özellikle anket komis
yonları ve araştırma komisyonları
tarafından dinleme salonu olarak
kullanılıyor. Federal Meclis’in, parla
mento ve siyasetle bağlantılı çağdaş
sanat eserlerinin sergilendiği Sanat
Odası Marie-Elisabeth-Lüders binasına
ilave bina çalışmaları tamamlandıktan
sonra kamuya açık olacaktır.

Marie-Elisabeth Lüders (1878 –1966)
Liberal politikacı Marie-Elisabeth
Lüders, Almanya’da en önemli sosyal
politikacılardan ve kadın hareketi temsilcilerinden biri olarak bilinir. Almanya’da ilk kadın olarak 1912’de Dr. rer.
pol. unvanını alarak siyasi bilimler doktorasını yapar. 1918’e kadar sosyal ve
kadın çalışmalarında bir çok yönetici
görev üstlenir. 1919’da Anayasa Koyucu
Ulusal Meclis’in Üyesi olur. 1920/21’de
ve 1924’tan 1930’a kadar Reichstag
Üyesidir. Nasyonalsosyalistler kendisine
1933’te mesleğini icra etme ve yayın
yasağı koyarlar. 1937’de dört ay tecrit
hapsinde tutuklu kalır.
1953’ten 1961’e kadar Almanya Federal
Meclisi’nde FDP adına Milletvekilli olur,
yaş itibariyle iki defa Meclis’in Kurucu
Oturum Başkanlığı’nı yapar.
İnşaat halinde: Mimar Stephan
Braunfels’in planlarına göre
yapılan genişletme çalışmalarının
tamamlanmasından sonra MariaElisabeth-Lüders-Haus 44.000 met
re kare büyüklüğüne erişmiş
olacaktır.
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Parlamentonun bilgi deposu:
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
dünyanın en büyük parlamento
kütüphanelerinden birini barın
dırmaktadır.
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Jakob-Kaiser-Haus
Bu en büyük i parlamento binasında
öncelikle parti grupları ve çalışanları
bulunmaktadır. 2.000’den fazla insanın
çalıştığı Jakob-Kaiser-Haus, mevcut mi
mari ile bütünleşerek ve önceki sokak
yapısına sadık kalıp Berlin’e özel inşaat
geleneğine uyum sağlıyor. Sekiz binadan
oluşan yapı bütünlüğüne beş mimar
ekibi katkıda bulunmuştur. Jakob-KaiserHaus’da Federal Meclis Başkanvekilleri,
parti grubu yönetim kurulları, stenograflar, basın dairesi ile Federal Meclis
televizyon kanalı ve reji merkezi bulun
maktadır. Bunun ötesinde anket komis
yonları için iki oturum salonu hazır
bulunmaktadır. Bir çok parlamenterin
ofisleri buradadır – her biri 18 metrekare
kadar olan, milletvekiline ve çalışanları
na ayrılan odalar. Meclis gruplarına tak
sim edilen odalarla ilgili kararları Akil
İnsanlar Kurulu’nun mekan komisyonu
her genel seçim sonrasında yeniden
vermektedir. Odaların dağıtımı Federal
Meclis’te çoğu kez olduğu gibi titiz bir
şekilde nispi temsil usulüne göre yapılır.

Jakob Kaiser (1888 –1961)
Jakob Kaiser çok erken bir aşamada
Hristiyan Sendika Hareketi (CGD)’ye
katılarak politikaya girer: 1912’de
„Zentrumpartei“ üyesi olur ve özgür
seçimler sonucu oluşan son Reichstag’a
parti adına milletvekili seçilir. 1934’te
Nasyonalsosyalistlere karşı direnişe
katılır. 1938’de vatana ihanete hazırlık
zannı altında kalarak bir kaç ay gestapo
tarafından tutuklanır. 20 Temmuz
1944’ten sonraki tutuklama dalgasından
kıl payı kurtulur: Berlin’deki sendikal
direnişin dar çevresinden hayatta kalabilen tek kişidir.
Savaş bitiminden sonra CDU’nun kurulmasına katılır ve partinin Berlin ve Sovyet İşgal Bölgesi Başkanlığı’nı üstlenir.
Fakat siyasi açıdan tek tip uygulamaya
geçişe karşı geldiği için Sovyet askeri
yönetimi kendisini 1947’de Başkanlık
görevinden alır. Kaiser, Berlin Şehir
Meclisi Üyesidir ve Parlamenter Kurul
Üyesi olarak Temel Yasa’nın oluşumuna
katkıda bulunur. 1949 itibariyle Federal
Meclis Milletvekili ve Bütün Almanya
Konuları Bakanı olur.
Görünür eksenler: Jakob-KaiserHaus etkileyici perpektifler
sunuyor.
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Sekiz binalı bir bütün: Parlamento
binaları mimarlardan oluşan beş
ekip tarafından yapıldı.
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((Bitte neues
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s Bild))
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Federal Meclis, dünyanın en çok ziyaret
edilen parlamentolarından biridir. Her
yıl üç milyon kadar insan Berlin parla
mento semtindeki Reichstag ve Federal
Meclis binalarını ziyaret etmektedirler.
Almanya Federal Meclisi ziyaretçi daire
si kendilerine yardımcı olur. Reichstag
binasının kubbesinin gezilmesinin yanı
sıra örneğin Federal Meclis binalarının
mimarisi ya da binalardaki sanat eserleri
ile ilgili turlar da ziyaretçi dairesinin
sunduğu hizmetler arasındadır. Oturum
ların olmadığı haftalarda Genel Kurul
salonunda Federal Meclis’in görevleri,
çalışma şekli ve bileşimine, Reichstag
binasının tarihine ve mimarisine dair
sunumlar yapılır. Çocuklara ve gençlere
yönelik „çocuk günleri“, parlamento se
minerleri, ya da „Parlamenter Demokra
siyi Oyunla Öğrenmek“ gibi planlama
oyunlarından oluşan özel programlar
vardır.
Genel Kurul’un bir oturumuna, Genel
Kurul salonunun tribünlerinde düzenle
nen bilgilendirici etkinliklere, binayı
tanıtan rehberli turlara katılmanız
için gerekli bilgileri Almanya Federal
Meclisi’nin ziyaretçilere yönelik hizmet
biriminin www.bundestag.de adresin
den „Besuchen Sie uns“ sekmesinde
ve de +49 30 227-32152 numaralı
telefon hattından edinebilirsiniz.

Federal Meclis Üzerine Daha Çok Bilgi
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Bilgilendirici Malzemeler
Federal Meclis’in halkla ilişkiler dairesi
broşürler, DVD‘ler, sergiler ve Federal
Meclis’e bağlı „Infomobil“ ile Meclis
Kubbe Ziyareti, Audio-Guide
çalışmaları hakkında bilgi verir. Diğer
(Teyp Rehber)
yayınlar, milletvekillerinin Genel Ku
rul’da, komisyonlarda ve seçim bölgesinde nasıl çalıştıklarını ve yasaların nasıl
Çatı katındaki teras ve kubbe her gün
oluştuğunu açıklar. Ayrıca Federal Mec
saat 8 ile 24 arasında açıktır (son içeri
alış saati 22’där). Gezebilmeniz için
lis’in tarihi ile parlamento semtindeki
mimari ve sanatla ilgili bilgiler vardır.
önceden bildirimde bulunmanız gerek
Bir çok broşür bir çok dile çevrilmiştir.
mektedir.
Almanya Federal Meclisi ile ilgili bilgi
Ziyaretçiler internet üzerinden
lendirici dokümanı Batı Giriş Kapısı
www.bundestag.de adresinden,
„Besuchen Sie uns / Online Anmeldung“ (Westeingang) alanında ve ziyaretçi
sekmesinden faks ile (+49 30 22736436), tribünleri katında bulabilirsiniz. Sipariş
ya da posta yolu ile (Deutscher Bundes
lerinizi www.bundestag.de > Service >
tag, Besucherdienst, Platz der Republik 1, Informationsmaterial bağlantısı üzerin
11011 Berlin) bildirimde bulunabilirler.
den, telefon (+ 49 30 22733300), telefaks
Kubbeyi gezerken, size 20 dakikada
(+49 30 227-36200) ve e-posta yolu ile
Reichstag binası ve çevresi, Federal
infomaterial@bundestag.de e-posta adre
Meclis, parlamenter çalışma ve görülsine bildirebilirsiniz. www.bundestag.de
meye değer hususlar üzerine bilgi veren internet adresinden Genel Kurul görüş
teyp rehberden faydalanabilirsiniz. Teyp melerini canlı olarak izleyebilir, bilgi
rehber, onbir farklı dilde olmak üzere
lendirici malzeme siparişi verebilir,
çatı terasında teslim alınabilir. Ayrıca
ya da yasa metinlerini indirebilirsiniz.
çocuklara ve gözleri görmeyen kubbe
Çocuklar için www.kuppelkucker.de
ziyaretçilerine göre teyp rehberler ile
adresli internet sayfası vardır. Gençler
işitme engellilere yönelik bir videoise www.mitmischen.de adresinden
Federal Meclis üzerine bilgi edinebilirler.
rehber hizmeti de sunulmaktadır.
Çok yönlü imkanlar: Federal
Meclis’in ziyaretçi hizmetleri
farklı konulara ve yaş gruplarına
göre rehberli turlar düzenliyor.
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Sergiler, İnfomobil ve Fuar Standı
Paul-Löbe-Haus’daki siyasi ve parlamen
ter konularla ilgili değişen sergiler ziya
retçilere Federal Meclis ile ilgili soruları
irdeleme olanağını tanır.
www.bundestag.de > Besuch > Ausstel
lungen > Politisch-parlamentarische
Ausstellungen.
„Almanya Federal Meclisi – Milletvekil
lerimiz “ başlıklı gezer sergi ile parla
menterler seçim bölgelerinde çalışmaları
ile ilgili bilgi vermektedirler.
Federal Meclis’in „Infomobil“ uygula
ması tüm ülkeyi gezerek paneller,
sergiler ya da film gösterileri düzenle
mektedir.
Büyük tüketici fuarlarında Federal
Meclis bir iletişim stantı ile temsil
edilmektedir.
www.bundestag.de > Besuch > Ausstel
lungen > Bundestag in Ihrer Nähe.
sekmesinden ayrıntılı bilgi
edinebilirsiniz.

Duvar Anıtı
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus’da Duvar
Anıtı bulunur: „Hinterlandmauer“ diye
adlandırılan duvar bölümünün bir kısmı
burada yeniden dikilerek Almanya’nın
geride bırakılan bölünmüşlüğünü anım
satıyor.
www.bundestag.de > Besuch > Kunst >
MauerMahnmal.
Almanya Federal Meclisi’nin
Tarih Sergisi
„Wege – Irrwege –Umwege“ ( Yollar –
Yanlış Yollar - Tali Yollar“) sergisi
salı-pazar günleri arasında saat 10 ile
18 arasında (Mayıs- Eylül, saat 19’a
kadar) açıktır.
Deutscher Dom,
Gendarmenmarkt 1, 10117 Berlin
www.bundestag.de > Besuch > Ausstellungen > Historische Ausstellung
im Deutschen Dom sekmesi.
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