
CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
 YASAMA UZMANI KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
(3.28/2000) 

 
Kadro Adı : Yasama Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi : I  (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaşı : Barem 18B 

 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Yasama ve Hukuk Danışma Biriminin görevlerinin etkin ve verimli 

şekilde yürütülmesinden sorumludur; 
(2) Milletvekillerine, Yasama konusu yapmak istedikleri öneriler hakkında 

toplu bilgi verir ve Milletvekillerince belirlenecek bir öz çerçevesinde 
Yasa Önerilerinin hazırlanmasında teknik ve bilimsel yardımlarda 
bulunur; 

(3) Meclis Başkanlığına verilen tasarı ve öneriler ile tezkereleri Anayasa, 
Đçtüzük ve genel hukuk kuralları açısından ve dil, terim, kavram, biçim, 
yasa tekniği ve sistematiği yönlerinden inceler; görüş ve önerileri 
üstlerinin bilgisine getirerek istendiği takdirde Komite Başkanlıklarına, 
Grup Başkanlıklarına ve  Milletvekillerine sunar; 

(4) Yasa ve hukuk enformatiği hizmetlerini yürütülmesini izler; 
(5) Meclis Başkanlığına, Komite ve Siyasal Parti Grup Başkanlıklarına 

yasama konularında danışmanlık yapar,  inceleme ve araştırma 
istemleri uyarınca, gerekli inceleme ve araştırmaları yapar ve 
sonuçlarını bir raporla bilgiye sunar; 

(6) Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Güvensizlik ve Meclis 
Soruşturması Önergelerini Anayasa ve Đçtüzük açısından inceler, 
inceleme sonucunu Meclis Başkanlığına sunulmak üzere gerekçeleriyle 
birlikte Müdürlüğüne sunar; 

(7) Yöneriler çerçevesinde yürürlükteki yasaların·saptanması, derlenmesi 
ve birleştirilmesi; Yasa kütüklerinin ve mevzuat dizinlerinin  
hazırlanmasını sağlar.  

(8) Görevlendirildiği takdirde hizmet içi eğitim yapar; 
(9) Bu kadroya atanmadan önce Yasalar ve Kararlar Şube Amiri ile 

Tutanaklar Şube Amiri görevlerini yürütenler, yukarıdaki görevlerle 
birlikte, söz konusu kadroların görevlerini bu kadrolara atama 
yapılıncaya kadar yürütmekle yükümlüdürler; ve 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 
(1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Đktisat, Đşletme, Maliye veya Đdari Bilimler 

konularında bir  fakülte veya  yüksek okul bitirmiş olmak; 
(2) (A) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Yasalar, 

Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü altında Yöneticilik Hizmetleri 
Sınıfının (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
III.Derecesinde en az iki yıl çalışmış olmak üzere Cumhuriyet 
Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde en  az on yıl  çalışmış 
olmak; veya 

 (B) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde  Yasama 
Hizmetleri Sınıfında ve/veya Hukuk Hizmetleri Sınıfında en az üç 
yıl çalışmış olup kamu hizmetinde on yıl  çalışmış olmak. 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
ĐDARĐ, MALĐ, TEKNĐK VE PARLAMENTER HĐZMETLER  

MÜDÜR MUAVĐNĐ KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

(3.28/2000) 
 
Kadro Adı : Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdür Muavini 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan 

Diğer Yöneticiler) 
Derecesi              II  (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri ) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 A 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Bağlı bulunduğu Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluklarının yerine 

getirilmesinde Müdüre yardımcı olur; 
(2) Parlamenter hizmetlerin gerektirdiği her türlü iş ve işlemlerin yerine 

getirilmesini sağlar ve gerekli işbölümü ve görevlendirmeyi yapar; 
(3) Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürlüğünün görev 

alanına giren iş ve hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde yerine 
getirilmesi yönünde gerekli önlemleri alır; 

(4) Bağlı olduğu Müdürlük altında çalışan personelin çalışmalarını izler, 
denetler ve onların hizmete yatkınlıklarını sağlama yönünde gerekli 
önlemleri alır ve hizmet içi eğitimlerini sağlar; 

(5) Cumhuriyet Meclisinin  kütüphane, dokümantasyon, bilgi işlem, bilgi  
bankacılığı, yasa ve hukuk enformatiği araştırma ve arşiv hizmetlerinin 
etkin ve verimli bir biçimde  yürütülmesini sağlar; 

(6) Müdürün yokluğunda ona vekalet eder; 
(7) Meclis Genel Sekreteri ve Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler 

Müdürünce verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir; ve 
(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter 

Hizmetler Müdürüne karşı  sorumludur 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 
(1) 
 

Hukuk, Đktisat, Đşletme, Siyasal Bilgiler, Đdari Đlimler veya Kütüphanecilik 
dalında bir fakülte, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak; 

(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Đdari, Mali, Teknik ve 
Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü altında Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının 
(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III. Derecesinde 
en az iki yıl çalışmış olmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği 
Örgütünde en az on yıl çalışmış olmak; 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
KÜTÜPHANE, DOKÜMANTASYON VE BĐLGĐ ĐŞLEM ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Kütüphane,  Dokümantasyon ve Bilgi Đşlem Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  III (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Gazete,  dergi,  tutanak,  Resmi Gazete ve yasal mevzuat başta olmak 

üzere, Cumhuriyet Meclis Gene1 Sekreterliği Örgütünün güncel ve 
gelecekteki gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte dokümantasyon 
çalışmaları yapar ve yaptırır; 

(2) Kütüphane ve Dokümantasyon faaliyetlerinin gerektirdiği bilgi işlem, 
bilgi bankacılığı, programlama, araştırma hizmetlerinin, etkinlik ve 
verimlilikle yürütülmesini gözetir, plânlar ve bu amaçla gerekli iş 
bölümünü, işbirliğini ve eşgüdümü sağlar; 

(3) Bilgi işlem merkezinin sistem analiz ve programlama etkinliklerinin 
düzen içinde ve hizmet gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlar; 

(4) Milletvekillerinin her türlü bilgi ve belge gereksinimlerini karşılar, 
referans hizmetleri ile seçmeli bilgi yayım hizmetlerini yürütür; 

(5) Sağlanan yayınların uluslararası kurallarla kataloglanması, hizmetleriyle 
konu başlıklarının hazırlanması ve güncel tutulmasını sağlar, kitap 
koleksiyonunun otomasyon hizmetlerini yürütür; 

(6) Yerli ve yabancı yayın dünyası ile uluslararası kuruluşların yayınlarını 
izler, sağlama yöntemlerini  saptar ve bu tür yayınları sağlar, kütüphane 
bütçesinin denetimini yapar; 

(7) Milletvekillerinin yasama ve denetim çalışmaları ile ilgili istemleri 
doğrultusunda araştırma yapar, yaptırır, sonuçlarını raporlaştırır ve 
Milletvekillerinin hizmetine toplu bilgi sunma yönünde gerekli yayınların 
hazırlanmasını sağlar; 

(8) Yerli ve yabancı kütüphanelerle işbirliğini sağlar; 
(9) Aktüaliteyi izler, izletir; güncel konularda isteğe bağlı kalmadan 

araştırma yapar, sonuçların raporlaştırılmasını sağlar; bilgi bankaları 
oluşturur ve  kaynakçalar hazırlar veya hazırlatır; 

(10) Yasama, bilgi edinme ve denetim etkinliklerinin gerektirdiği arşiv 
hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar; 

(11) Meclis Kütüphanesinin yönetiminden, bilimsel esaslara göre 
düzenlenmesinden, kitap, dergi ve korunması gerekli diğer basılı evrak 
ile kitap dışı materyallerin kayıtlanmasından, fişlenmesinden, 
sınıflandırılmasından ve korunmasından; kütüphanenin 
geliştirilmesinden, kütüphaneye işlerlik kazandırılmasından ve 
kütüphanedeki her türlü döşeme ve demirbaşın korunmasından birinci 
derecede sorumludur; 
 

(12) Kütüphanede bulunması gerekli materyali  Meclis Başkanlığının, 
Siyasal Grup Başkanlıklarının ve Milletvekillerinin istemleri 
doğrultusunda ve amirlerinin bu konudaki yönerilerine bağlı olarak 
sağlama yönünde gerekli önlemleri alır; 

(13) Ciltlenmesi gereken kitap dergi ve benzeri basılı evrakın ciltlenmesini 
sağlar; 

(14) Kütüphaneye giren kütüphane materyalinin giriş ve çıkış işlemlerinin ve 
ödünç verme işleminin yapılmasını gözetir; 

(15) Kütüphane memurlarının çalışmalarını izler, denetler ve işbölümünü 
gerçekleştirir; 



(16) Amirlerinin kütüphanecilikle ilgili olarak verecekleri görevleri yönerilere 
uygun olarak yerine getirir; ve 

(17) Görevlerinin, düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesinden  Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürüne 
karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
  
(1) Kütüphanecilik dalında bir fakülte, yüksekokul veya akademiyi bitirmiş olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Kültür Hizmetleri Sınıfında 

Kütüphane Memuru  olarak en az altı yıl çalışmış olmak; 
(3) Araştırma ve Rapor yazma tekniklerini bilmek ve yazılı ve sözlü anlatım 

yeteneğine sahip olmak; 
(4) Đngilizce veya yabancı başka bir dili ve bilgisayar programlama ve kullanma 

dillerinden en az birini bilmek tercih nedenidir; 
(5) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
TEKNĐK ĐŞLER ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Teknik Đşler Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

 (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi III (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Meclisin tüm bina, tesis ve eklentilerindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma, 

enerji sağlama, ses kayıt ve dinleme ve baskı ve çoğaltım sistemleri ile 
donanımlarının ve elektrikli ve elektronik aygıt, araç, gereç ve malzemenin 
ve haberleşme araçları ile ulaşım araçlarının  her türlü bakım, onarım, 
işletme, çalıştırma, hazırlama, kullanım, izleme, yenileme ve yapım 
hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, sistem ve donanımları ile araç ve 
aygıtların gerektirdiği nitelik, koşul ve özelliklere uygun olarak yerine 
getirilmesini planlar, programlar, gözetir, izler, denetler ve sağlar; 

(2)  Cumhuriyet Meclisinin bina ve tesislerinin bakım, onarım, idame ve hizmete 
hazır bulundurulması yönünde gerekli önlemleri alır; 

(3) Cumhuriyet Meclisinin her türlü basım ve çoğaltım işinin düzenli bir biçimde 
yürütülmesini, basılan ve çoğaltılan evrakın toplanmasını, birleştirilmesini, 
dağıtıma veya hizmete sunulmasını sağlar; bu amaçla gerekli planlama, 
programlama ve iş bölümünü yapar; 

(4) Basım ve çoğaltım işlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi 
yönünde gerekli  önlemleri alır; 

(5) Genel Kurul ve komite görüşmelerinde kayıt gerektiren diğer görüşmelerin 
kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılması, kayıt bantlarının ilgililere 
ulaştırılması, silinmesi ve yeniden hizmete hazır bulundurulması yönünde 
gerekli önlemleri alır; 

(6) Basım ve çoğaltım makineleri ile ses kayıt ve dinleme aygıtlarının ve diğer 
elektrikli ve elektronik makine, araç ve aygıtın, genel ve günlük bakım ve 
onarımlarının yapılmasını ve sürekli hizmete hazır durumda bulunmalarını 
ve teknik ve mekanik gereklere ve kurallara uygun olarak işletilmelerini 
gözetir ve sağlar; 

(7) Daha alt derecedeki teknisyenlerin, bakım, onarım, işletme, çalıştırma, 
hazırlama, izleme, yenileme, idame,  yapım ve basım hizmetlerinin 
yürütülmesinde  üstlenecekleri görevlerin alanlarını ve yetkilerini belirler, 
onların çalışmalarını planlar, izler, denetler ve aralarında iş bölümünü, 
eşgüdümü ve işbirliğini sağlar. 

(8) Daha alt derecedeki teknisyenlerin  hizmet gereklerine uygun bilgi ve 
becerilerle donanımlarını, hizmete yatkınlıklarını, yetişmelerini ve hizmet içi 
eğitimlerini sağlama yönünde gerekli önlemleri alır; 

(9) Amirlerinin vereceği diğer uygun görevleri yönerilere uygun olarak yerine 
getirir; ve  

(10) Görevlerinin hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesinden ve biriminin etkin ve verimli bir biçimde çalışmasından Đdari, 
Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürüne  karşı sorumludur. 

  
 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: (3.(4).28/2000) 
 
(1) Teknik bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup 

sınav sonucu teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Teknik Đşler Şube 



Amirliği altında “Teknisyen” veya “Baskı ve Çoğaltım Teknisyeni” veya 
“Bant Kayıt Teknisyeni” veya “Sıhhi Tesisat Teknisyeni” olarak Teknisyen 
Hizmetleri Sınıfının I’inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak üzere 
kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak; 

(3) Elektrikli ve elektronik aydınlatma, ısıtma, soğutma, enerji sağlama, ses 
kayıt ve dinleme, baskı ve çoğaltım sistemlerinin, makine ve aygıtlarının 
bakım, onarım, işletme, yenileme ve yapım teknikleri konusunda yeterli 
bilgi ve deneyim sahibi olmak; 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 

BASIN VE DIŞ ĐLĐŞKĐLER ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Basın ve Dış Đlişkiler Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe·Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  III  (Đlk  Atanma ve Yükselme Yeri ) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Meclis Başkanına,   parlamentolar arası dostluk gruplarına ve   dostluk 

birliklerine, uluslararası  kuruluşların  toplantı  ve   konferanslarına  katılan 
parlamento  heyetlerine  ve   Milletvekillerine yabancı parlamentolara  resmi 
ziyaret yapan  heyetlere, dış ilişkiler ve siyasal konularda danışmanlık  
yapar, her türlü idari desteği ve belgeyi sağlar; 

(2) Dış temaslarda sunulacak bilgi ve  demeçleri hazırlar ve/veya  
hazırlanmasını sağlar ve dış ilişkilerin gerektirdiği her türlü yazışmayı yapar; 

(3) Cumhuriyet Meclisinin uluslararası kuruluşlarla yabancı parlamentolarla, 
dostluk grupları ve dostluk birlikleri ile ilişkilerin ve genelde dış ilişkilerin  
gerektirdiği her türlü hizmet, iş ve işlemin yerine getirilmesini gözetir, 
denetler ve sağlar; 

(4) Cumhuriyet Meclisinin  basınla ilişkilerini düzenler ve yürütür; Meclis 
çalışmalarını   parlamento muhabirlerinin çalışma düzenini sağlar; 
kamuoyuna duyurulması uygun görülen haber, bildiri, demeç görüş ve 
kararlar ile yazılı bildiri ve açıklamaların basın ve yayın organlarına, haber 
ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına ve gazetelere iletilmesini 
sağlar; 

(5) Cumhuriyet Meclisini ve etkinliklerini tanıtıcı yayınların (bildiri, bülten v.s) 
hazırlanmasını ve basımını sağlar; 

(6) Basın ve protokol hizmetlerinin yürütülmesinde Özel Kalem Müdürü ile 
işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışır; 

(7) Yerli ve yabancı yayınları ve günlük gazeteleri izler, denetler, Meclisle ilgili 
her türlü bilginin derlenmesi ve toplu bilgi istemlerine hazır bulundurulması 
yönünde gerekli önlemleri alır; 

(8) Meclis Başkanının, Meclis Genel Sekreterinin ve Basın, Dış Đlişkiler ve 
Protokol Müdürünün vereceği benzeri görevleri yönerilere uygun olarak 
yerine getirir; ve 

(9) Amirliğinin görevlerinin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde ve eksiksiz 
olarak yerine getirilmesinden Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürüne karşı 
sorumludur. 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 
(1) Uygun konularda  üniversite veya yüksek okul bitirmiş olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Basın, Yayın, ve 

Enformasyon Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl  çalışmış 
olmak; 
 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olmak. 

(3) Çok iyi derecede Đngilizce bilmek; ayrıca başka yabancı bir dil bilmek 
tercih nedenidir; 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
PARLAMENTER ĐŞLER ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI  
(3(6).28/2000) 

 
Kadro Adı : Parlamenter Đşleri Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi     : III  (Đlk  Atanma ve Yükselme Yeri ) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Milletvekillerinin ve Siyasal Parti Gruplarının sekreterlik hizmetleri 

yanında halkla ilişkilerinin  gerektirdiği  görevlerin düzen içinde 
yürütülmesini sağlar; 

(2) Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, kimliklerinin, tanıtıcı 
belge ve işaretlerinin ve milletvekili albümünün hazırlanması ile benzeri 
hizmetleri düzenler ve yürütür; 

(3) Milletvekillerinin sosyal  güvenlikleri ile ilgili hizmetleri yürütür; 
(4) Milletvekillerinin pasaport ve seyahat işlemlerinin yerine getirilmesini 

sağlar; 
(5) Eski Milletvekillerinin özlük dosyalarını düzenler ve istendiğinde her türlü 

bilgi ve belgeyi hazırlar; 
(6) Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği iş ve işlemlerin ve Siyasal Parti 

Grupları·ile Milletvekillerinin sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar 
ve halkla ilişkilerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır; 

(7) Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler  Müdürü tarafından verilen 
benzeri görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir  veya  Yasama 
Hizmetlerinde görevlendirilmesi halinde Yardımcı Yasama Hizmetleri 
Sınıfının Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğünde yürütmesi 
gereken görevleri yerine getirir; ve  

(8) Görevlerinin düzenli,  etkin   ve verimli  bir biçimde  eksiksiz  olarak  
yerine getirilmesinden  Đdari,  Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler 
Müdürüne; Yasama Hizmetlerinde görevlendirilmesi halinde ise Yasalar 
Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı   sorumludur. 
 
 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
  
(1) (A) Uygun konularda  üniversite, akademi veya  yüksek okul bitirmiş 

olmak ve Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde 
üniversite mezuniyeti gerektiren Mesleki ve Teknik veya Genel 
Hizmet Sınıflarının I’inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
veya 

 (B) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Cumhuriyet 
Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Yasama ve Parlamenter 
Hizmetler Sorumlusu kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak üzere 
kamu görevinde en az on beş yıl çalışmış olmak; 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
STENOGRAF ŞUBE AMĐRĐ   

 KADROSU HĐZMET ŞEMASI 
(3(6).28/2000) 

 
Kadro Adı             : Stenograf Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı           : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi : III (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı : Barem 17B 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLAR: 
 
(1) Stenografların hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete 

yatkınlıklarını yöneriler çerçevesinde sağlar 
(2) Stenografların çalışmalarını gözetir; 
(3) Stenografların  yönlendirilmesinden ve steno hizmetlerinin etkin ve 

verimli bir biçimde yürütülmesinden Yasalar, Tutanaklar ve Kararlar 
Müdüre ve hiyerarşik üstlerine karşı sorumludur; 

(4) Genel Kurul tutanaklarının birleştirilmesinden; komite tutanaklarının 
birleştirilmesini ve kontrolünü yapar; ve yapılmasından birinci derecede 
sorumludur. 

(5) Müdürünce verilecek mevkiine uygun görevleri, yönerilere uygun olarak 
yerine getirir; 

(6) Görevlendirildiği takdirde Tutanak Dergilerine ait cilt fihristlerinin ve yıllık 
fihristlerinin hazırlanmasına yardımcı olur;  

(7) Müdürün yönerileri doğrultusunda Tutanaklar Şube Amiri ile işbirliği 
içerisinde çalışır; 

(8) Görevlerinin eksiksiz ve düzenli bir biçimde yerine getirilmesinden 
Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur. 

II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 
(1) (A) Hukuk, Đktisat,  Siyasal Bilgiler  veya Đdari Bilimler konularında bir 

fakülte veya dengi yüksek bir okulu bitirmiş olup Cumhuriyet Meclisi 
Genel Sekreterliği Örgütünde en az on yıl çalışmış olmak; veya 

 (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup,  
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde  Stenograf 
Sorumlusu olarak en az üç yıl çalışmış olmak üzere kamu 
görevinde  en az yirmi  yıl çalışmış olmak; 
         Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte 
kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak 
üzere kamu görevinde en az yirmi yıl çalışmış olmak. 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Stenograf Sorumlusu 
Hizmet Sınıfı : Đdari Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : I ( Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 5                                                                3(8)(Ç).28/2000) 
Maaşı  : Barem 15-16 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Meclis Genel Kurulu ve Komite toplantılarında yapılan konuşmaları 

stenografi ile saptar, çözer  ve tutanakları ses alma aygıtından 
yararlanmak suretiyle denetleyerek Tutanak Dergisine esas olacak 
şekilde düzenler; 

(2) Stenografların hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete 
yatkınlıklarını sağlar; 

(3) Stenografların çalışmalarını plânlar, aralarında iş bölümü ve işbirliğini 
sağlar; 

(4) Stenografların yönetiminden, yönlendirilmesinden ve steno hizmetlerinin 
etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur; 

(5) Amirlerince verilecek mevkiine uygun görevleri, yönerilere uygun olarak 
yerine getirir; 

(6) Görevlendirildiği takdirde Tutanak Dergilerine ait cilt fihristlerinin ve yıllık 
fihristlerinin hazırlanmasına yardımcı olur; ve 

(7) Görevlerinin eksiksiz ve düzenli bir biçimde yerine getirilmesinden 
amirlerine karşı sorumludur. 
 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: (3(10).28/2000) 
  
(1) (A) Hukuk, Đktisat,  Siyasal Bilgiler  veya Đdari Bilimler konularında bir 

fakülte veya dengi yüksek bir okulu bitirmiş olup Cumhuriyet Meclisi 
Genel Sekreterliği Örgütünde en az altı yıl çalışmış olmak; veya 

 (B) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu 
Görevlileri Yasasının 75’inci maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca bu 
sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve Cumhuriyet Meclisi Genel 
Sekreterliği Örgütünde I.Derece Stenograf görevinde çalışmakta 
olup kamu görevinde en az on yıl çalışmış olmak. 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 

YASAMA VE PARLAMENTER HĐZMETLER SORUMLUSU KADROSU 
HĐZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Yasama ve Parlamenter Hizmetler Sorumlusu 
Hizmet Sınıfı : Đdari Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : I (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaşı  : Barem 15 -16 
 
I. YASAMA HĐZMETLERĐNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐKLERĐ TAKDĐRDE GÖREV, 
YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasa ve Karar  Tasarı ve 

Önerileri ile Sayıştay Raporlarının, dilekçelerin ve resmi tezkerelerin 
gerektirdiği kayıt ve dosyalama işlemlerini yerine getirir ve amirlerinin  
denetim ve gözetiminde ve yönerilerine uygun olarak gerekli yazışmaları 
hazırlar; 

(2) Genel Kurul gündemlerinin ve gelen evrak listelerinin hazırlanması, 
basılması ve dağıtılması, tasarı ve önerilerin komitelere iletilmesi ve 
halkın bilgisine sunulması yönünde yardımcı hizmetleri, amirlerinin 
yönerileri çerçevesinde yerine getirir; 

(3) Yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme, Meclis Araştırması, Meclis 
Soruşturması ve güvensizlik önergelerinin gerektirdiği sekreterlik 
hizmetlerini, gereğine ve yönerilere uygun olarak yerine getirir; 

(4) Başkanlığın Genel Kurula sunuş işlemlerinin ve Genel Kurul 
yönetimlerinin gerektirdiği hazırlık hizmetlerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olur; 

(5) Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulu Kararlarının gerektirdiği kayıt, 
dosyalama ve yayına hazırlama hizmetlerini yöneriler çerçevesinde 
yürütür; 

(6) Yasa kütüklerini  yöneriler çerçevesinde düzenler, yasa ve karar dizinlerini 
tutar; yasa birleştirme çalışmalarına ve yasama etkinliklerine ilişkin yıllık 
raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve görevlendirildiği takdirde 
komitelerde, Raportörlerin gözetiminde ve yönerileri çerçevesinde 
sekreterlik hizmetlerini yürütür; 

(7) Yasama hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen daha alt derecedeki 
memurlarının çalışmalarını izler; hizmet gereklerine uygun olarak 
yetişmelerini ve hizmete yatkınlıklarını sağlar; 

(8) Görevlerinin düzenli bir biçimde, eksiksiz ve hizmet gereklerine uygun 
olarak yerine getirilmesinden  Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne 
karşı sorumludur. 
 

 
II. PARLAMENTER HĐZMETLERDE GÖREVLENDĐRĐLDĐKLERĐ TAKDĐRDE GÖREV, 
YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Siyasal Partiler Grupları ve Milletvekilleri ile ilgili kayıt; dosyalama ve 

dokümantasyon hizmetlerini, yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(2) Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği sekreterlik işlerinin yürütülmesi 

yanında milletvekillerinin ziyaretçilerle ilişkilerini ve Siyasal Parti Grup 
Başkanlıkları ile milletvekillerinin telefon görüşmelerinin, daktilo, 
fotokopi, evrak dağıtımı ve benzeri hizmetlerin düzen içinde·yerine 
getirilmesi yönünde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir; 

(3) Gereğinde Milletvekillerinin pasaport işlemlerinin izlenmesi ve 
sonuçlandırılması hizmetlerini yerine getirir; 

(4) Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izlenmesi  ve 
arşivlenmesi ile milletvekillerini tanıtıcı belgelerin hazırlanması 



hizmetlerini yürütür; 
(5) Milletvekillerince ve Grup Başkanlıklarınca istenen bilgi ve belgelerin 

hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri  yerine getirir; 
(6) Parlamenterlerin tanıtıcı belge ve işaretlerin, Milletvekillerinin kimlik 

kartlarının ve milletvekili albümünün hazırlanması konusunda kendisine 
verilen görevleri yerine getirir; 

(7) Başkanlığa gelen her türlü evrakın giriş, çıkış, iç ve dış dağıtım 
hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(8) Görevlendirildiği takdirde, Başkanlığın özel sekreterlik hizmetlerinin 
gerektirdiği kayıt, dosyalama görevleri ile halkla ve ziyaretçilerle 
ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(9) Parlamenter hizmetleri yürütmekle görevlendirilen daha alt derecedeki 
memurlarının hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete 
yatkınlıklarını sağlar  ve bu yönde gerekli önlemleri alır; 

(10) Amirlerinin vereceği, parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği diğer 
görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(11) Görevlerinin, yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden  Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter  
Hizmetler  Müdürüne karşı sorumludur.  

 
 
 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: (3(11).28/2000) 
  
(1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek okul mezunu 

olup Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Đdari 
Hizmetler Sınıfının II’nci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
veya 

 (B) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu 
Görevlileri Yasasının 75’inci maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca 
bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve Cumhuriyet Meclisi 
Genel Sekreterliği Örgütünde I.Derece Yasama ve Parlamenter 
Hizmetler Memuru olarak çalışmakta olup, kamu görevinde en az 
on beş yıl çalışmış olmak.” 
 

(2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ  ÖRGÜTÜ  
ĐÇ GÜVENLĐK SORUMLUSU 

 KADROSU  HĐZMET ŞEMASI 
  (3(7)(E).28/2000) 

Kadro Adı : Đç Güvenlik Sorumlusu 
Hizmet Sınıfı : Đdari Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : I (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı : 15 – 16 

 
 I. GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 

 
 (1) Meclisin tüm binalarının ve çalışma salonlarının iç güvenliğinden 

sorumludur. Bu yerleri muhtemel sabotaj ve  tehlikelere karşı korur ve 
gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlar; 

 (2) Meclisin tüm bina, tesis ve eklentilerine ve bu yerlerde bulunan kişi, 
araç ve gerece yönelik muhtemel sabotaj ve tehlike, tehdit ve 
eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını 
sağlar 

 (3) Đç güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine 
getirilmesini sağlar; 

 (4) Görevlendirildiği taktirde Meclis Başkanına veya Başkan 
Yardımcısına güvenlik görevlisi olarak hizmet yapar ve iç ve dış 
seyahatlerde koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar; 

 (5) Meclisin tüm binalarına ve çalışma salonlarına giriş ve çıkışı ve bina 
içi ziyaretçi ve misafir akışını gözetir, denetler, düzenler ve sağlar;  

 (6) Milletvekillerinin, misafir ve ziyaretçileri ile güvenlik ve düzen 
içerisinde görüşebilmeleri için gerekli önlemleri alınmasını sağlar; 

 (7) Dinleyicilerin Meclis binası içinde kendilerine ayrılan yerlerde 
kurallara uygun olarak davranmalarını gözetir ve kulis ve dinleyici 
localarının güvenliğini ve düzenini sağlar; 

 (8) Gereğinde Meclis avlusunda iç trafik hizmetlerinin yürütülmesini 
sağlar; 

 (9) Yukarıda belirlenen görevler ile amirlerince verilecek benzeri diğer 
görevleri, güvenlik ve koruma hizmetleriyle ilgili yasa, tüzük ve 
yönetmelik kurallarına ve amirlerinin yönerilerine uygun olarak yerine 
getirir; ve 

 (10) Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 

 II. ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

 (1) (A) Uygun konularda bir üniversite veya dengi bir yüksek okul 
mezunu olup Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde 
en az on yıl çalışmış olmak; veya 

  (B) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu 
Görevlileri Yasasının 75’inci maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca 
bu sınıfa girmeyi hak kazanmış olmak ve halen Cumhuriyet 
Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde I.Derece Đç Güvenlik 
Memuru  kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak üzere kamu 
görevinde en az  on beş yıl çalışmış olmak. 

 (2) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.  
 
 


